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ALELUIA, &c.

. j MÁÂi
H Y M N h

Mawì y Criftîon am orchfygu Geìynion ei Enaìd%

1 Hj^ Rwy rînwedd nefol ras rhof g!od ft Itfu gîan,

JL Gorchíygodd angau glas,fe'm tynnodd 1 o'r tân*

Archollwyd ef, ca's farwol friw,

Mae e' etto'n fyw j íy enaid cân.

2 Fy nghalon pa'm na's tyrr yn ddrylliau bob yr awr,
Wrth weld fyMhrynwr pur, a'i waed yn liif i'r llawr

;

Gan wylo'n daer ar Dduw ei Dad,
Am faddeu'n rhad îy meiau mawr.

5 RhyfeîoddCRisTâ'rddraig, trwyangau dirfawrboen,

Gorchfygodd Had y wraig, i'r orfedcTr aeth yr Oen *

Tios f ' enaid i mae e' yno 'nawr,

F' Eiriolwr mawr, a^m hanwyl Ion.

4 Concwerodd iEsu'n Ilyn ellyllon uffern faith,

'Does ynddyntbellach>ym i'm rhwyítro ar iy nhaich ;

Pa'm 'r ofnaf mwy ? anturia'n hy'

Trwy ganol llu ngelynion llaith.

5 Mae'r ffordd yn awr yn rhydd î entrych nefoedd wen,

Gall pob pechadur prudd gael Ue o fewn i'r Uen :

Mae'r Iesu fry ;Vi freichiau 'r Ied ;

Fy enaid, cred. Amen, Amen.

A z H Y M X
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H Y M N II.

Mawl i Grist am ei Eiriolaeth.

'R holi gadwedîg lu, fy'n teìthio i Salem lan f

Myfi yw'rmwya'du arbawb yndwyny bla'n :

Tragwyddol ras, na bu'íai'm nyth

Mcwn cadwyn byth, yn uffern dân.

2 Er hyn nid ofnaf mwy, er cynddrwg yw îy ngwedd,
Ca's pechod farwol glwy' gan Iesu glân â'i gledd' :

Mac'r ddraig \ n iriw dan draed fy Nchiust,
Mae i'm henaid triít dragwyddol hedd.

3 Ríe yw'm Meichiau mawr o ílaen gorfeddfaingc Ion,

Sy'n eiriol bob yr awr, gan gono ei ddirfawr boen

:

Pa'm 'r ofnaf mwy ? mas'n llifo maes
J orfedd gras bur waed yr Oen.

4 Mae briw y biccell fain, a thyllau'r hoelion dur,

Ac ôl y goron ddrain, a chwyfau'r groes a'i chur,

Yn dadleu nerth cyíiawnder Naf,

Dros F enaid claf am heddwch pur.

j D :.oddefaînt Iesu Gr.ist orchfygodd lid Duw Ion,

Ptb peth ry'm henaid trift, wrth feddwl am ei boea

:

Fy unig íail y bydd e'n Dduw,
Im' tra fwy byw (y 'ngwaed yr Oen.

HYMN IIL

Hiracth am luclcd Dydd Tmddattodiad.

i \7 N ddiiaw difgwyl f
1

enaid prudd,

X OY diwedd daw, nefau mae'r dydd,
Pan caf roi naid i'm nefol nyth,

Lle byddaf byw yn beifFaith byth.

2 Mi flinais fod mewn anial fyd,

Am ftn'd 'rwy'n glau i'm gartre' clyd,

Lle
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Lle'r aeth o'm blaen i Frenhin ne\

Ac yn ei lys gwnaeth i mi Ie.

3 Lle na bydd brad im' mwy na briw,

Na thrai, na thriftwch o un rhyw :

Ond gorphwys byth mewn gwledd ddi-boen,

Gan edrych ar y nefol Oen.

4 Taw, P enaid, mwy, 'dyw 'r ífordd ddim majth,

I d íy Nhad, i ben fy nhaith ;

Bydd fodlon, cai, fy enaid cu,

Nofio yn frau i'r nefoedd fry.

5 Lîe byddai ymhlith y fanclaidd Iu f

Yn feinio cân fm Harglwydd cu ;

Yn berfFaith lân heb bdchod mwy,
Oll yn gyffelyb iddynt hwy.

H Y M N IV.

Llcfy Crifiion am gacì ei ddwyn i H'in-d Duw.

1 ì^\ Clyw íy ngwaedd, a gwel fy ngwedd,
VJr Fel hydd am ddw'r, 'rwy'n brefu am hedd

;

Tyr'd, O iy Nuw, neu c'od fi uwch nen,
I'th lwyr fwynhau o fewn i'r llen.

2 Gwel fi yn Jlefg, a gwrando'm lief,

Mi wnes im' nyth wrth borth dy nef

;

Lle arofaf byth, tra byddwyí by w,
Nes cael rhoi naid i gôl fy Nuw.

3 ^y nghlwyfau mawr a ddwed i maes,
Im 1

ddioddef cur gan elyn câs :

Lleíg Wyf ers tro, gan hynny trin
Fy nghalon wan â nefol win.

4 On'd oes mawr lu yn y nefol wlad
Yn nofìo'n rhwydd raewn cariad rhad ?

Peth hono tro i'm henaid trift,

A gwrando nghwyn er mwyn fy Ngiirist.

A } j 'Dccs
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5 "Does dim wna lés îs nefol len,

Nes teimlwi mhwys ar Grist fy mhen
;

Mae nghalon fach yn awr yn friw

Tiwy ddifgwyl wrth fy anwyl Dduw.

6 Pa bryd y gwelai V ddedwydd awr,

I'm beiau'n llu gael myn'd i'r llawr ?

Yn bar heb len gael gweld fy NghrisTj
A myned trwy f ' holl ofid triíl.

7 O n'allwn beidio pechu'n llyn,

A difgwyl fry ar Bifga fryn,

Nes gw&wrio o draw dragwyddol ddydd,

At Iisu 'n rhwydd ai f ' enaid rhydd.

H Y M N V.

Pererindod y Crijlion*

î T^ERERIN llefg a llaith,

JL Dechreuais daith oedd belî,

Trwy ìu o elynion mawr eu brad,

Gan geifio gwlad fydd weîl

:

Am froi mae f ' enaid tlawd,

At f' anwyi Frawd a'm Pen ;

Yn Saltm fry par'to fy lle,

Mewn llys o fewn i'r llen.

2 Yrg ngîyn wylofain drift,

Lle bu fy Nghrist, 'rwy'n byw

»

Ac wrth ryfela 'm gelyn caeth,

Fy ngha Ton aeth yn friw :

Jacha bob clwyf a brath,

A dail y bywiol bren ;

Yn Sahrn fry, fcfr.

3 Mae'm brodyr uwch y nen

Yn canu ar ben eu taith ;

A minneu oedajs lawer awr,

Ar fiwrneu fawr a maith :

Ond bellach tyn fi'n ddwys,

Ar Grist dod bwys fy mhen j

Yn SaUm fry, íýc.

4 Gwna
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4 Gwna im' fyn'd ymlaen yn ddewr,
Trwy ddyfroedd mawr a thân,

Heb ofni Satan lew na'i Ju,

Nes elwi 1 Seion lân ;

Gan ddiangc ar y byd,

I'm cartref clyd uwch ben :

Yn Salem fry, &c .

5 'Rwy'n gwel'd yr oriaon hir,

I fod o dir fy ngwlad ;

'Bryd deuaf at fy mrodyr fry,

Sy'n canu yn nh fy Nhad ?

Gael gorphen ar îy nhaith,

A'm fiwrne faith îs nen :

Yn Salem ùy, (ffe

H Y M N VI.

GWEDDL
i IESU, Mrenhin mawr a'm Priod,

X Bydd wrth raid i mi'n blaid i orchfygu pechod.

2 Ti fu drofwyf yn diferu,

Chwys a gwaed 'lawr i'th draed, ynddo gad i'm golchi;

3 Tra fwy'n trigo yn 'r anialwch,

Gwel'd yn wir d' wyneb pur yw fy ngwir ddiddanwch.

4 Tua Saîem auraidd arwain

F'enaid llaith ar ci daith, nes bo'm gwaith yn gorphen.

ç Pâr im' aros mwy'n dy freichiau,

Boed fy nyth ddedwydd byth, yn dy ddilyth glwyfao,

6 N'ad i'r gyfrwys ddraig fy nhwyllo,

Ar un llaw, yma thraw, oddi wrthyt i ymado.

7 Nertha 'm traed blinedig ddringad,

Fynu o hyd maes o'r byd, nes Pf nef im' ddwad.

8 Pan bwy'n fengu'n llwybrau argau,

Rhag pob braw, rho óy law, dangos im' dy glwyfau.

H Y M N
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H Y M N VII.

Ar yr un Yfìyr.

Ererin wyf heb ble, blinedig ar fy nhaith,

Hiraethu 'rwyf am dre\ yn nhragwyddoldeb

O ddedwydd le ! pa bryd do' i fy w, [raaith :

Byth at íy Nuw o fewn i'r ne' ?

2 Am ddiangc 'rwyf o'r byd, i blith y nefol gôr,

Lle mae íy nhryíor drud, i mi i'w gael yn ílôr ;

O ddedwydd le, tfc.

3 Rhyfela 'rwyf îs nen, â mawr eîynion lu,

'Does un yn Seion wen i guro ar f ' enaid cu :

- O ddedwydd le, fcfr.

4 Merthyron aeth ymlaen yn llu i ben eu taith,

Heb ofni dw'r na thân, nes gorphen ar eu gwaith ;

O ddedwydd le, bfc.

5 Fy ngartref ynp fy, a'm dedwydd oríedd wen,

Mae ngwifgoedd gwerthfawr fry, mewn llys o fewn i'r

O ddedwydd le, &e. [llen :

% 'Does gofid yno'n bod, na galar byth na phoen,

Ond gwlad yn llawn o glod, i'f nefol anwyl Oen :

O ddedwydd le, l£c.

H Y M N VIII.

Hiracth y Crijìion amfyned i ben ei Daith.

i T)ERERJN wyf i'r Ganaan fry>

J^ I gynnes gôl fy Itsu cu,

Lle ca'i dragwyddol nyth ;

\

f
MhelI uwchlaw fn y ddraig a'i faeth,

j
Na gelyn mwy i'm gwneud yn gaeth,

Cai'n dawel orphwys byth.

2 O bell
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2 Ö bell mi wela'm cartre'n wir,

O fewn i byrth Caerfahm bur,

Pob rhai 'n meddiannu hedd ;

O ddinas dêg, o'th íewn nid oes

Na haul, na iloer, na thywyll nos,

Gwynfyd rhaì draw i'r bedd !

3 Pan ddel yr adgyfodîad rnawr,

Caf godi 'n lân o'r ddaear lawr

I entrych awyr fry :

Oddi yno af mewn refol hedd,

IV nefoedd wen mewn newydd wedd,
I biith angylaidd lu.

4 Mi fyddaf itf, (O rhyfedd fraint í)

Yn boddi 'm fwn ymhlith y faint,

Mewn peraidd hyfryd dón
;

Cymdeithion hy' mewn nefol hwyl,

Heb 'raado byth, ond cadw gwyl
Vr tirion anwyl Oen.

$ Gwynfyd yn awr fai gyd â'm Ner,

Fy nghartre' fydd uwchlaw y fer,

Mcwn paradwyíaidd fan
;

On' chaf ar frys ehedeg íry,

Gael prawf o wiedd angylaidd lu,

Fe dyrr fy nghalon wan.

H Y M N IX.

Cryf Ohaith o weìed Gelynion dan Draed.

i T) E R E R I X wyf tu a Salem bur,

JL A ddaeth i maes o'r Aiphtiaidd dir;

Rho nerth fy Xuw i deithio mlaen,

Nes d'od i mewn i'r Ganaan ün.

2 Gelynion taer fydd o bob ta,

Fel cad, am rwyílro'm henaid cu

Wel'd d' wyneb gwych îy Iesu gwiw,

A theimlo o'ch nefol hcíd fy Nuw.

\ Mi
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Mi wn y cyll p gelyn call,

Caf rwygo dyrus rwydau'r fall

;

Caiff pechod drwg ac ufíern driít,

I wel'd marmFfrynd yw Itsw Grist.

Er maint yw llid fý mhechod llym,

Ei erchyll rwyfg a'i ryíedd rym,

Fy Mhriod mae'n Dywyfog mawr,

Fy meiau 'n lìu fe myn i'r llawr.

O Iesu d« na ad mo'th waith,

Nes myn'd yn liwyr â'm henaid Haith

O'r anial fyd, at nefol lu

Sy'n gongcrwyr yng Ngbatrfalem fry.

H Y M N X.

Dedwyddwch y Saint ar cl Marwoìaeth,

DAW diwedd ar fy nhaith a'm pererindod triír,

Gorphenna'm Hafur-waith, caf orphwys gyd
O fewn ei gôl y gwnaf fy nyth, [à'm Crist :

^ Ddychwelaf byth iV byd yn ol.

z Pryd hynny mî af trwy bob blinder, brad, a îlid,

Fy nhemtio ni's daw mwy na Satan> cnawd, na byd ;

Mewn newydd wedd caf fyn'd at Ion,

O'r byd a'i boen i'r byfryd wledd.

3 Fe dderfydd mwyach fon am alar, triílwch, gwae,
Y pechod câs a'r poen, i fîino'r duwiol rai

j

(O hyfryd waith !) ond moli'm Ner
Uwchlaw y fer, i oefoedd maith.

4 Caf wel'd aneirif lu o bererinion glân,

O fewn Caerfalem fry, a ddaethant yno 'm blaenf

O ddautu 'r faingc yn moli'n hy'

Fy Iesu cu, â pheraidd gaingc.

5 Caf wel'd íy anwyl Dad f' arweiniodd ar fy nhaith,

A'm carodd i yn rhad o dragwyddoldeb maith *

A'r anwyl Oen fu drofof fì

Ar Galfarì mewn dirfawr bocn.

6 Caf
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Caf fwytta uwch y ncn guddicdig fanna pur,

Caf ddail y bywiol bren i laefu'm briw a'm cur *

Mi fyddaf iacb, mi gaf yn mr,
Driagi pur wrth f ' enaid bach.

H Y M N XI.

Yn ymgadarnhau wrth gofîo'r Cyfuron gynt*

i t~\ Arclwydd, gwcl fi'n llefg a gwan,

\^J Yn ffaelu dringo o'r byd i'r lan,

Am fyn'd yn ìew i'r Ganaan lân,

Heb allu fymmud fawr ymlaen.

2 Gynt credais cai fy enaid cu,

I fbd yn frau'n gongcwerwr fry ;

Ond etto heb feddiannu'r wlad

Bwrcafodd Iesu im' â'i waed.

3 Fy meiau 'n gryf fydd o bob gradd,

Yn fawr eu llid am gael fy lladd,

Gan ddadleu 'n daer nad ocs dim rhao

Yn Iesu gwiw gan V cnaid gwan.

4 Yn fy crbyn mae gelynion gâd,

Am ddamfiad f ' enaid dan eu traed :

Och ! och ! p'ie mae fy Mrcnhin mawr
1 íathru llu or rhai'n Pr llawr r

H Y M N XII.

Yr ail Ran.

i /^\ Defpro, côd, fy enaid cu,

V^/ Pa'm 'r ofnaf lew.elynion lu ?

Er maint yw grym uffernol griw,

Fe macdda gwaed yr Iesu gwiw.

a Crist wyddai'm bai*n hir cyn bod byd,
Mai pechod gai 'fe ynnwy' gyd

;

A'i fryd ocdd lawn er uffern lu
t

I'm dwyn i fryn Catr/ahm fry.

3 Am
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3 Am hyn mi greda, tra fwi byw,

Mai Cyfail! da caf wel'd fy Nuw ; -x

Y dwg fy Nhad fì ' ben íy nhaith,

Er gwaetha lluoedd uffem faith.

4 Cof ddyddiau gynt, íy enaid trift,

Attolwg, cred hcn eirìau'th Grist; .

Gwnaeth 'ddewid hael na ddigiai'n hwy»

A'm beiau raawr ni choíiai mwy.

Ç Ce's wel'd.yn rhodd fod Duw o'm rhan,

Yn Bnod gwiw Tm henaid gwan,

*N arfaethu'm dwyn i ben fy nhaith,

O eitha' tragwyddoldeb maith.

6, Pryd hynny teimlais waed yr Oen,

1 Yn ty&nu'm pwn a llaefu'm poen %

[
Yn f ' enaid llon 'roedd cri a llef,

j «Am fyn'd ar nawf i deyrnas nef.

7 Byth cofìaf mwy y lle a*r man,
Ddifodd gwin i'm henaid gwan,
Yn ffrwd ddidrai o'r nefoedd draw,
Nes gwella'm briw a dofi'm braw.

$ Pryd hynny 'mlaen yr o'wn yn rayn'd,

Gan bwyfo'n ffri ar f' anwyl Ffrynd

;

A'm golwg beunydd ar y gwaed,

Yn fathru pechod dan fy nhraed.

Difgwyliaf dro, fe wawria draw,
Dragwyddol ddydd, iy Iesu ddaw
I'ra dwyn o'm briw, lle na bydd brâth,

Na braw wrth fwn un danllyd faeth.

H Y M N XIII.

Myfyrdod ar Ddedwyddwch y Nefoedd.

Fugail Ifrael, dwg fi 'mlaen

Ir dawel lân orphwysfa,

I'th nefol lys, o'm poen a'm pla,

I ganu Alduia,

o
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2 I Seion wych, paradwys wiw,

Lle mae fy Nuwn gartrefu,

Gael rhoddi mhwys, a chuddio mhen
Yra mynwes wen yr Iesu.

3 Yn angau caf nefoîaidd gôr,

Angylion o'r difgleiria,

I'm dwyn o'm briw at deulu bra'

Sy'n canu Aleluia.

4 Ar aden Cerub âf yn hy'

Trwy ganol llu 'r gelynion,

Nes d'od yn llwyr, er gwaetha'r lüd,

I hyfryd fynydd Seion.

5 Ond myn'd trwy lys Caerfahm lon,

Caf gwrdd a'm ffyddlon Frenhin,

Yn agor drws y nefoedd draw,

Ac yn ei law fe'm derbyn.

6 Cael cwrdd a wnaf o fewn i'r ne'

A'r fardaidd bererinion
j

Ac yn eu pîith câf foli'm Ner
A phér ganiadau Seion.

7 Ffarwel gaethiwed yno mwy ;

Chaiff angau'n hwy deyrnafu ;

I dragwyddoldeb câf mewn hwyl
Iawn-gadw gwyl i'r Iesu.

8 Fel hauì yn y ffurfafen bur

Câf fod mewn gwir ddifgleirdeb :

Neu fel y fer llewyrchu câ'

Hyd eitha tragwyddoldeb.

9 Y wifg a'r goron câf i'm rhan,

Sy 'nghadw gan yr Itsu j

A'r hyfryd balmwydd yn f llaw,

Ca'i'n Seion draw deyrnafu.

;o Ymborthi caf mewn gwlad uwch-ben
Ar ffrwythau pren y bywyd,

Ac yfed byth, heb boen na chur,

O afon bur a hyfryd.

B II Uc
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i i Lîe na's daw pechod, hyd, na chnawc,
Na gwyn, na gwawd, na thtiílwch;

Ond perffaith hedd, a chariad pur,

A nefol wir ddiddajrwch.

12 Ni's gwn yn îawn, tr'wi ar y dda'r,

Mo'r hyfryd ffár fydd yno

;

Ond gwynfyd, medd fy erîaid prudd,

A welai'r dydd yn gwawrio í

H Y M N XIV.

Hiraeth am Waredigaeth o Gaethiwed.

Oîesu 'r Meddyg da,

Iacha fy enaid caeth,

A ficr felia fi ar y graig,

Sydd uwchlaw'r ddraig a'i faeth :

Am ddiangc wyf i'th gôl,

Mae'n V ol elynoFgriw;
O cofia mod mewn anial wlad,
A châr fTn rhâd tr\vi byw.

$odotna % 'r Aipht, y man
Croeshoeliwyd 'r anwyl Oen»

Ymhell o olwg Cr<nnan wiw,

'Rwy'n byw mewh dygn boert ;

Ymhlith gelynion baid :

Bydd im' yn b.iaid fy Nuw ;

O cofia mod, &c.

i Ar lan y Uyn yn wir,

Y bum yn hir a maith,

Yn dyfal ddifgwyl gwneud yn iach,

Fy enaid bach oedd gaeth :

Un olwg ar dy waçd
Roiff im' iachad o'm briw ;

O cofia mod, Í5V.

a Bydd im' yn dirion Ffryrd,

Rhaid im' gael myn'd yn rhydd
P'odd
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P'odá gallai aros yma'n hwy í

Fy nghlwyfau'n fwyfwy íyàà :

Ond îlefain wnaf hyd fedd,
*

Am hyfryd hedd fy Nuw :

- O cofia mod,\
5 N'ad i mi ofni mwy,

Fyn'd trwy'r anialwch maith,

Er gwaetha'r lluoedd íyàâ îs nen,

D'.vg n* i ben fy nhaith :

Cyfura 'm calcn wan,
A íwppiau'r Ganaan WÎ i

O coáa mod", cjfc.

H Y xM N XV,

Gcbaith o fyncd trny lch Rhiuyfìrau íV
Ganaan nejoL

i f~\ Anghrediniaeth clyw, na rlLna'm henaid Uaith,

Y^ Tragwyddol gariad Duw, a'm dw-g i ben fy

Pam 'r ofnaf lu ? mi af ymla'n, [nbaith :

Trwy ddw'r a thân Vx Ganaan fry.

2 Er bod geîynion hy' ara gongc'ro'm henaid gwan,
Addawodd íesu cu y byddai byth o'm rhan ;

Pa'm 'r ofnaf lu ? &fc.

3 Er cael fy rhwyítio'n hir, trwy ddichcll Satan gaeth,

Feddiannu'r hyfryd dir fv'n llifo o fel a llaeth :

Pa'm 'r ofnaf lu ? 'ifc.

4 P'le mae'r 'ddewidion rhad, a ffyddlon eiriau Duw ì

A ieiiwyd olí â gwaed o galon Iesu gwiw ;

Pa'm 'r ofnaf lu ? ÊV.

5 Arweiniodd ef fì maes oV dyrus anial dir,

A ball ef mwy ei ras im dwyn i Seion bur ?

Pam 'r ofnaf lu ? Í5c.

6 Fy ffyddlon nerthoì Frawd a'm Ffrynd yw'r Iesu cir,

Fe arwain f enaid tlawd i fryn Cacrfahm fry :

Pa'm 'r ofnaf !u ? ÜV.
a 2 Caf



[ 16 ]

7 Caf weld lorddonen faith yn dal ei óyfrotâd du,
'N rhoì île i'm henaid lîaitb i'r etifeddiacth fry :

Pa'm 'r ofnaf lu r £3V.

H Y M N XVI.

Gohvg Ffydd.

ì T^ E meddwn ar argylaidd ddawn,

Jj Fy Iesu ag ef ei foli wnawn :

Trwy 'r anial wlad myn'd yn'ei law,

'Rwy 'nawr i ârc* Caerjaiem draw.

2 î Bifga o> diwedd P enaid daeth,

Wcí'd gwlad yn IHfo o fel a llaeth *

Y Ganaan wiw, Paradwys \vell #

Gorphwysfa 'r pererinion peîl.

3 Caerfalctn dëg a chartre'm Duw,
Mae'r Jesu a îaddwyd yno'n fyw í

Yn awr y gwn fod yno gaingc,

Gan feintiau fyrdd o ddautu'r faingc.

4 Yno mae gwaed dro6 f' enaíd gwan
Vn dadleu'n rhwydd bob awr o'm rhan

$

Mae yno !u, mi af ì'w plith,

Heb 'mado, na rhoi ffarwel byth.
n

I5 Mî wela 'm ìle o fewn i'r Ilen,

A y

a\ henw fry ar garreg wen ;

Y goron bur a ga'wd trwy boen,

A gwaed y croeshoeliedig Oen.

ô Wele fe ga's fv rghaîon gu,

Wledd ag fycd gan angyîaidd lu ;

Mae f ' enaid bach yn awr mewn hwyf,

Fyn'd at y faint i gadw gwyl.

7 Pa bryd troi 'n ol IordJònen ddu,

Gael myn'd yn írau i'r Ganaan fry,

Dan hyfryd wlith y nefol wlad,

Ga's Abraam hv a'i far.cìaidd had.

8 Mi
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8 Mi rof fy mhwys ar f
l anwyl Grist,

Nes paío glyn wylofain driít ;

O nerth i nerth mi ddof f r vvledd,

Sydd gan y Saint tu draw i r bedtf.

9 O tyr'd yn awr, côd fí, fy Ner,

Ar aden eryr uch y ler,

Gael myn'd ar naid i'm dedwydd nyth,

O fewn i byrth Caerfahm byth.

H Y M N- XVII.

Gobeithio yn crbyn Gcbaith.

î T^'AMTofna'm henaidgwan, wrth wel'd aneirif lu,

J; Yn ceifio ammau'm rhan a'm hawl i'r Iesu cu ì

Gwn mai diüth wirionedd yw
Fod cariad Duw yn parhau byth.

2 Podd gall y Bugail mawr anghofio ei anwyl wyn ì

Pan dacth o r nef i lawr i farw er eu mwyn ;

Gwn mai dilith, ts'c

3 Os gad íy anwyl Dad fì farw ar fy nhaith,

Beth ddaw o'r arfaeth rad yn nhragwyddoldeb maith ?

Gwn mai dilith, cífr.

4 A dd ffodd cariad rhad ? ai ofer geiriau Duw ?

A gollir rhinwedd gwaed, ac angau Iesu gwiw ?

Gwn mai ddith, Ìsfc.

5 A roi fFarwel i dyíì o gariad Crist a'i hedd ?

Gynt ga's fy enaid trifl o fyn'd i r nefol wiedd :

Gwn mai dilith, íffc.

6 Mi greda etto'n hy' caf íyn'd î ben fy nhaith,

Fy nhawel artre' fry o'm poen a'm îlafur waith :

G,vn'mai dilith, tíc

b 3 H Y M N
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H Y M N XVIII.

Pcrerindcd >; C R IS TI O A

.

:
r I ' Rafaelwyr 'ym i'r Ganaan glyd,

f. Llefg bereriníon yn y byd;

Ni pjywfom lais yn gwawddi'r nef>

I gael teyrnafu gyaag ef.

a- Yno mae'n Iesu ni a'n Tad,
A'n brodyr gwiw bwrcafodd gwaM
Mae'n henwau newydd yno oll

Ar fynwes Crist, nid'awn ar gc!î.

3. Mae yno târ o waed yr Oen.
Yn liwyr amgylchu gcrfedd íon

;

Mae cariad a lia-wenydd pur, I

Yno fel afon gíifial giir.

4 Pa Ve:h all rawyachddwyn e;n'bryd,

Na'n denu i aros yn y byd ?

£in niraeth ni a'n fyched yw.
Gad myn'd fr iani .deuluDuw.

5 Ar wagedd brau, pa'm rho'n ein bryd "?

Sy'n erchyll dwyllo plant y byd :

Düynwn ol y praidd yn dyn,

Nes dringo fry i Seiou fryn.

6 'Rhyd anial froidd ni awn ymlaen,

O'r dywyll Aipbt^ i'r Ganaan lfm :

Er rnwyftrau mawr cawn fyn'd yn wir

Ar fyr feddiannu'r hyfryd dir.

H Y M N XIX.

*> Ail RA iV.

GWnawd fTerdd i'r nef gan Iesu cu,

'Nawr gwel'd yr 'ym ein cartre' fry;

A'r anwyl Oen, a'i ddwylo'n waed,

'N
w y : .

Yn dangos lle yn nh ein Tad,

2 Ymhliib
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2 Ymhlith y gwych fendigid lu,

Fu'n ymladd a geiynion hy\

Aeth etto 'mlaen, er gwaetha Hid,

Yn moli 'nawr mewn nefol fyd,
t

3 Yn gorphwys fry he'b friw ni^hoen,, .0

Ar feingciau o dáaucu roaingc yr Oen ;

Mae llwybrau rhai'n i wel'd o hyà 9

Xes d'od o fewn i'r nefol fyd.

I 4 Ymdrechu wnawn trwy nerth «in Duw
Nes cael y wiíg a'r goron wiw

;

O law'n gelynio fjn/d yn rhydd,

j
A chael yr uchei gafflp a'r-dydd.

r Rhedwn ar frys, mawr yw y fraint,

\
Y nef dîwedcl' grTa^r Taìnt

;

Er maint yw'r liid^ par'towydein íie

Ym mynwes Naf'o fewn i'r ne\

HYMN. XX. (J
Gcrfdedd yng 'Nghariad DVÌV.

ij \T M mynwes glyd yr anwyl Oen,

X Heb friw na phoen 'rwi'n liechu;

Ac oddifewn ei glwyfau cu,

Mae V cnaid i'n gamefu.

2 Nid llygad wel, na chluft a glÿw,
Nac un dyn byw ddychynamy^,

Y ta^el hçdd roifT Duw bob dydd,

Tr rhai fydd díewi'fedig.

Er bod yn h:r mewn anial fan,

Yn 'mofyn am orphwysfa,

O'r diwedd des (O rhyfedd fraint \)

Vx man mae'r faint yn gwlcdda.

4 Wrth linyn rhad fe ddaeth l'm rban,

Y lle a'r man hyfryda
;

Mewa brafder bro, 'mhjith cwmp'ni bra'

Sjr n canu Altluia.

ç Mi
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Mi wn pe cawn cjafoíáau hy'

Angylion fry fy 'n canu,

Mi ro'wn y rhai'n i gyd o'r bron
I ganmol graílon. Iesu.

Mi wn y dwg íì i deyrnas nc'

'Orphennu 'm pererindod ;

/ Ac yno fyth mewn tawel fan

/ Caf eiítedd dan ei gyfgod.

7 Caf fwytta ffrwythau prennau plan

Ar hyd glan afon bywyd;
\ Tragwyddol fabboth gyd â'r Oen
l Heb friw, na phoen, na gofid.

H Y M N XXI.

Am Ddioddefaint CR1S7.

1 f~\ Deffro tro, fy enaid trift ;

\^y Gwel 'ffernol g'riw o ddautu 'th Grist,
Am ladd dy Brynr pur :

Yn 'mofyn gang o dyílion gau,

J Pilat i 'w gondemnio e'n giau ;

O f ' enaid cofìa ei gur.

2 Gan bwys y gwaith, fe cbwyfai'r gwaed,

Yn llif didrai o'i ben i'w draed,

A hyn dros oriau hir
;

Fe yfai'n rhwydd ö*i gar>ad rhad,

Y cwppan du o law ei Dad , O V enaid, fcV.

3 Y Ceidwad cu, ei gondemnio ca's,

Ond llofrudd mawr a ddaelh i roa'f,.

A gwirion hoelion dur :

O dan y pwys er maint y poen,
Diftewi wnai fel addfwyn Oen ; O f

r
enaid, Híc.

4 Gelynion Ilym a godai eu Uef;

Croesboclia, O croeshoelia ef9

Ni haeddai fyw yn hir ":

YmhlLtb
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Ymhlith y Hu, awd ag en llyn,

I farw fry i Galfaria fryn ; O P cnaid, fcfr,

Rho'wd mantel! goch am dan yr Oen,

Gan ddrain eì ben ddioddefai boen ;

'Nawr wcle'r Brenhin pur :

Fflangellwyd ef (nes 'doedd e'n waM)
A chwyfau du, o'i ben i'w draed j O V enaid, ÖV.

H Y M N XXII.

Tr Ail RAN.
! f~*\ A'DD gario'r groes i ben y bryn,

\^j Nes Uethu'n llwyr íy ÍEsu'n Uyn
;

Gan wnwdio'm Prynwr pur:

A dweud, ai dyma Ijratl Saint,

Ei waed boed arnom ni a'n plant ; O V cnaid, iíc.

2 Y ddaear fud roi 'i meirw'n fyw,

A'r creigydd fry a holltai'n íriw,

Wrth edrych ar fath gur :

Yr haul a ymguddiai wrth y lo's,

Y lloer a'r fer ai'n dywyll los ; O f cnaid, &c.

3 Trywanwyd do fÿ Mhrynwr rhad,

Ncs daeth o'i galon âà w'r a gwa'd,

Yn fTrwd fel afon bur ;

Ocdd ar y llawr i wel'd yn llyn,

Yn frwd ar ben Calfaria fryn ; O f ' enaid, £ÿr.

i

4. Mi glywa'i leí pan chuerwa'r lces,

A'i eirad gri ef ar y groes,

Am faddeu i mi'n wir ;

Ei weddi ai trofwyf uwch y ncn,

A mi 'n ei hoelio ar f prcn ; O P cnaid, &t.

Dros P enaid i bu'r addfwyn Oen, >

Fel hyn yn diodde' dirfawr boen,

Tm gwneud yn rhydd yn wir :

'Roedd yn ei fryd orphennu'r gwaith,

O eitha' tragwyddoJdeb raaith i O P enaid, líc.

H V M N
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H Y M N XXIII.

Tmddiddan â Derw ar hämur Nos, Sal. Ixiii. 6.

î /""% iEsu'r Bugail da, fu'n dioddef ar y gro's,

\^J Fy enaid brefu wna, am danat hanner dcä;
Fy nghalon fnw, yn ddefTro ca,

T^mddrddan â í
J Anw^'fyd p&*iw.

2 Tyr'd arwain fW y blaen, nes myn'diben fy nhaith,

Erdyfroedd mawra thân, nerthafìorphennu'mgwaith;
Fy ffyddlon Ffrynd moes im' óy law,

Vr Ganaan -draw gad i mi fy-n'd.

3 FAnwylyd gwel'fy mod, odcíi wrth fy ngartre' mhelf,

Hiraethu'r wyf am dd'od, o fewn ir wlad fydd wel!;

'Rw'i yma'n bÿw mewn aniaì dir,

A'r oriau'n hir heb wel'd fy Nuw.

4 Ys truan wyf pa fodd arofaf îs y nen ?

F' Anwylyd Iesü fFodd i mewq i

r
r nefoedd wen :

O d'wed pa bryd ca' fìnnau fod

Yn canu clod yn Seion glyd.

'M

H Y M N XXIV.

Gorfohdd mcwn Cymmtmdeb â Christ.
.

Oliannaf Iesu Grist, a aîwodd ar fy ol,

Sy'n cuddio'm henaid trifr o fewn ei gynnes

O hyfryd fan ym mreichiau'r Oen, [gôl ;

Heb friw na phoen mae f * enàid gwan.

Ynawr pleferau'r byd, fydd fíiaidd beth a fìbl,

Y golud s' ynddo gyd, ni'm denant ar eu hcl
;

O hyfryd fan, Sfii

Tryforau'r Aìpht a'i bri, a golud Inâia bell,

Cael hedd fy Iesu <u, i mi fydd iawer gwell ;

O hyfryd ían, (äc^

4 Fe
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4 Fe Iecha 'm calon friw, o fewn ei fynwes werì,

Mae afwy law fy Nuw, dan íy mlinedig ben ;

O hyfryd fan, &c.

5 Fe! pwyfi o nefo^ fyrr, mae'n r*efi'rn poen a'm Ioes,

A rhwcg fy mronnau'n wir, mae'n arosdros y nos ;

O hyfryd fan, à?c.

6 Mi fyddaf yma b\th, er gwaetha Hìd y âdraîg,

Can's cadarn yw fy nyth, o ífa i'r oeioccM graig ;

O hyhyá fan, £sff.

H Y M N XXV.
Efa. xxxv. 8. Ifltf >' hydd prifFfordd.

li ¥R nefoedd fry'r aeth Iesu gwîw,

/ X Ynddo gobeithiodd Ijrael Duw,
I Ac fe balmectodd ffordd doigryn

| G'r ddae'r i fynu atto ei hun.

2 Ffordd fancìaidd bur, heb och na gwae,
Na's teithia neb aonuwiol rai ;

Gormefol ddyn 'rhyd hon ni ddaw,
A llew ni'i dring i r nefoedd draw.

3 Credinìol rvw agafodd ras,

r cyíludd mawr i d ì'od i maes,

Yw'r gwaredigion mwynion cu,

Sy'n ffoi 'rhyd ffordd Caerfalcm fcy.

4 Y pererinion glewion glân,

NTs ofnant byth mo ddw r na thâo
;

Dieithriaid ar y ddaear àâ\i,

Sy'n teithio tu a'r Ganaan fry.

^ A phe ynf^'dion fycMent hwv,
Ni chaent ddim cyfeiliorni mwy

;

Hwy aent ymlaen trwy rin y gwa'd,

Nes d'od dan wlith, i r hyfryd wlad.

ê FyNcHRiST yw'rdrwsi r nefoedd draw,
A'm feren dèg, icn harwam daw ;

Yfgol fy Nuw o'r ddae'r iY oen,

1 ddringo o r liawr tu fewn i'r llen.
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H Y M N XXVI.

Can. v. 8, 9, 10.

í ^">Hwi ferched Salem dre', wrth rodîo heoîydd hon*

\^ A *elfbch chwi'n un lle, 'rhwn hoffa'm henaid

'Rw'i'n glaf am nyth, i mì gael byw, [llon ?

Dan aden wìw fy Mhrynwr byth.

a Os gweîwch P anwylGiusT manegwch iddo'nllwyr,

] Hiraetha'm henaid triíl am dano fore a hwyr :

'Äw'n glaf, &c.

3 Efc yw'm ficr ran, a'm cyfur oll yn oll,

Cryf Fugail f ' enaid gwan, yn rhwyílro 'm fyn'd ar

'Rwy'n glaf, (äc. [goll :

4 Daeth afon frwd o waed, galon f ' anwyl Frawd,

Yn llifo lawr iV draed, i olchi f ' enaid tlawd ;

'Rwy'n glaf, &e.

5 'Nigoni wnaeth â gwledd o fanna pur y nen,*

Ces deimîo ei nefol hedd, ac arno bwyfo mhen ;

'Rwy'n glaf, &c.

6 Mae'n wridog oll a gwyn ; neb fel fy Iesu cu,

'Does ar y ddaear hyn, nac yn y nefoedd fry :

'Rwy'nglaf, . £s>.

7 Arweiniodd ef n* 'mlaen, er mai ynfyd own a fîbl,

Ynghanol dw'r a thân, fe'm cym'rodd yn ei gôl

:

'Rwy'nglaf, &i.

H Y M N XXVII.

Rhydd-did y Saint.

\ V^N awr y gwn fod Iesu cu,

X Yn $eion fry'n teyrnafu ;

Mae'n rhoddi im' arwyddion braf,

O'r rhydd-did gaf feddiannu.

2 Blwyddyn
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2 BIwvddyn y carcharoriort caeth,

Ó'r diwcdd ddaeth î fynu ;

Nefau mae gwaredigaeth lawn,

J'r rhai fy'n cyflawn gredu.

3 Bron darfod y mae'r aipltiaidd nos,

O'n poen a'n loes cawn orphwys
A ;

Crist, colofn dân, mewn anial dir,

A'm dwg Tr wir baradwys.

4 Er gwaetha grym uffernol griw,

Hyd byth mae Duw a'i gariad :

Mae'r iEsu'm pen yn gadarn graig,

.Diddymma'r ddraig a'i bwriad.

5 Y cyfur lion, a> gwynfyd llawn,

GaifFrhai (y n cyflawn gredu,

Sydd fwy nag all tafodau cu,

Angylion fry fanegu.

6 Yfpryd fy Nuw o'm mewn a drig,

'Rwy'n deml ddiddig iddo
j

Fe'm dyfg yn rhad byth fore a hwyr,

Nes caffwim llwyr fantfeiddio.
'

7 Am wybod rawy o'm Iisu hael,

Mae f ' enaid gwael yn brefu ;

Cyflawnder mawr ei gariau cu,

Wyf am gael i feddiannu.

o
H Y M N XXVÍII.

Amyntdd dan Ddloidefiadau.

Garcharorion prudd, difgwyîiwn ronyn bacîi.

Nefau mae'r dedwydd âáydó, i'n gwfccud ni oìì

O'n poen a'n pla, cawn fynd yn wir, fyn iach
;

I Saìem dir, Alcluia.

2 Er yfed buftl cry* o ddwylo'r anwyl Oen,
A'r afon ddwfn ddu, o gyftudd ing a phoen

O'n rocn, líe.

C 3 Yn
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3 Yn ddyfal 'drychwn draw, am waredigaeth Iawn#

Cawn fod i maes o law, yn ogoneddus iawn ;

0*n poen, &c.

4 Er bod annuwiol fyd; ellyîlon ufíern gâs,

Bob munud awr â'u bryd am lwyr ddifetha'm grâs i

O'n poen, ísfc.

G

H Y M N XXIX.

/ 'u/ chanu wrth ymadael.

Weî dy anwyl yn yn 'madael, [daeî.

Bydd wrth raid, i ni'n bìaid, Iesu paid a'n ga--.

2 Arwaîn ni trwy'n hanial drigfan,

Na'd ni 'nol ;
yn dy gôl, dwg ni 'r nefol Ganaan.

3 Rhwyma 'r ddraig tro nin dihangyd,

Siga ei íìol, tyn ei chol', rho 'ddi farwol ergyd.

4. Rhag gelynion gwna nin arfog,

Oll yn un, yn gyttun, fanCtaidd lu banerog.

5 N'ad ni 'nabod dim na'i garu,

Trafom byw, ond y gwiw, groeshoeliedig Ieslt.

6 Os gelynion ddaw i'n denu,

Gwna ni'n ddwys, fwrw'n pwys, i orphwys ar yr Iesü.

7 Na'd i'r blaidd byth mo'n gwafgaru,

Bydd di byth, yn ddilyth, Ben a Bugail innî.

S Dwg ni i'r baradys auraidd,

Fyw heb boen gyd â'r Oen, fry ytìSiton faacìaidd.

9 Lle na's torrir byth o'r undeb,

Cartre' bra', byth heb bîa, dedwydà dragwyddoîdeb.

II Y M N
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H Y M,N
, XXX.

Addewidion, Efa. xi. 6, 7, S, 9.

1 "PA A W amfer bra', can's gwawrio bron,

JLr Mae hafddydd yr efengyl lon ;

J'r 'nyfoedd pell daw'r tryfor drud,

A'i fwn â hyd eithafoedd byd.

2 Cair gweld y blaidd a'r oen y-cghyd,

Y myn a'r llewpart o'r unfr>d j.

Y llo, y llew, a'r 'nifail brâs,

Mewn heddwch mawr, heb gwÿmpo ma*s.

3 Bachgennyn bychan yn eì law,

A'u trin, a'u harwain yma a thraw:
Llid yn y rhai'n byth mwy ni bydd,
Yr anian newydd garia'r dydd.

4 Y fuwch ynghyd â'r arth a bawr,
A'u llydnod fydd mewn heddwch mawr;
Anghofìa'r llew greulondeb cas,

Fel 5ch fe boriffwellt y mas.

5 Y plentyn fugno chwery'n fTra'th,

Wrth dwll yr afp, heb ofoi brath ;

'Rhwn a ddiddyfnwyd, heb ddim braw,
Ar ffau y wiber rhydd ei law.

6 Diniwaid fyddant o bob rhyw,
Ar hyd holl fynydd fancìaidd Duw ;

Yn wirion iawn cyfnewid gras,

Y rhai fu t^ynt yn gyndyn cas.

Gwybodaeth Iesu fydd yn 'ftor,

Fel dyfroedd mawr yn llanw'r môr
;

Daw'r de' a*r gogledd at yr lon,

Holl bwrcas gwaed yr anwyl CTn.

8 Llamma fel hydd, tros fryniau pell,

Cyílawna'r addewidion gwell ;

galw d' ethoîedig had,

1 brofì rhagorfrcintiau 'to waM.
C 2 HYM

N
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H Y M N XXXI.

Tw chanu y Borau.

Effro f enaid, deffro'n ufudd, [wydd.

Cod yn awr, gyd â'r wawr, feinia ganiad ne-

2 F' enaid bach ga
y
s huno*n gynnes,

Yn ddi Io*s, trwy y nos, ya dy ddiddos fbnwtai

3 Dan dy aden dawel dy ner,

Ces heb wyn hyfryd hun, buddiol fu'm hefimwythder.

4 Heddyw rho íy mhwys ar ddwyfron,

Iesu gwiw'm Tywyfog yw rhag pob rh-yw elynion.

5 Uwch creaduriaid, Iesü cadw,

F' enaid llon, ar dy fron dirion ne* íy marw.

H Y M N XXXII.

Wrth fyncd i Gyfgu.

/^\ Iesu 'm Ffrynd a'm Prynwr rhad
' V^/ Orh-galon wiw daeth môr o wa'd,

I olchi 'm ffiaidd friw :

Rho i mi nerth i wneud fy nyth,

l'm henaid bach i ymguddío bytb,

O fewn ây glwyfau gwiw.

Rho im' orwedd yn dy gôl yn gK'd f

Yn barod fyn'd i'r neíol fyd,

Os galw wna fy Nuw :

O boed o'm cylch aogylion hÿ,
Vm cadw'n lân rhag uffem lu,

S'am ddrygu'm henaid byw.

;
Llettya heno 'm Prynwr prudd,

Rhung íy nwyfrcn res gwawrio'f dydd,

Fe\ pw\ íì o nefol fyrr

:

Y bora,u
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Y borau cjmmer r?n dy law,

Nî roddwn dro Vt Ganaan draw,

I wel'd p'radwyfaidd dir.

G
H Y M N XXXIII.

Am Barhâd meivn Grâs.

Elynion creulon (y yn dorf aneirif fawr,

Á rhai'n mewn cyngrair cry, i'm curp'n lân i

Dal h fy Nvw, nes diengu i'r lan, [lawr :

Pi hyfryd fan mac'r faint yn byw.

2 Cafeion Iesu fydd yn llwyr ddymuno cael,

Fy ngweled i ryw ddydd, yn fyrthio yn llaw Saul :

Dal h íy Nuw, tyr;

3 'Rannuwiol fyd pe cai fy ngweled ar y llawr,

Gwn gorfoîeddu wnai ef yn fy nhriílwch mawr

:

Dal fi fy Nuw, ÉT#.

a Mae nghalon innau'n wan, ymron lîewygu'n wir,

Wrth geifio d'od i'r Ian o'r dyrus anial dir :

Dal h* fy Nuw, iffc

5 Pechodau o bob lliw, íydd am fy nodi lawr ;

A myrddiwn o bob rhyw, o deratafiynau mawr :

Dal fi fy Nuw, íffc

ó Planhigyn wyf mewn gras, yngardd íy anwyl Dad,
N'ad i m gelynion cas, i'm cael i dan eu tra'd :

Dal íì íy Nuw, tffc.

7 O dwg fi yn y blaen, nes gorphen ar fy nhaith,

Mi feiniaf i ti gân yn nhragwyddoldcb maith :

Dal fì fy Nuw, &c.

H Y M N XXXIV.

Ymefyn at y Peihau o'r tu bìaen^ Phil. iii. 73.

Iesu bvw, Iachawdwr byd,

Dwg fi 'n glau i'th fonv\cs g'ud,

C 3 Gaci
o
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Gaei prawf o 'th gariad cu,

Sydd well nà'r gwin i'm henaid gwan,
Am hyn rwy 'n daer, am gael d'od dan
Dy dirion aden di.

Dy gariad d^ys yn f ' enaid dod,

Ac yntho fyth gad i mi fod,

Yn noíìo tu a'r ne' :

Nes gado'n dêg yr anial dir,

A landio o fewn i Salem fur, .

O'm goM, och, a'm gwae.

Rh\ feddol rin arfaethöl ras,

J'm Jesu mwyn íy nwyn i ma'â

ü'r dwfn bydew prudd :

Dros t' enaid bach dioddefodd bo'n,

Gan roddi iawn i'm hanwyl ion;

Ces innau fynd yn rhydd.

'Rwy '&awr yn d'od o'r aiphtiaìâd dir,

Trwy íòr o waed fy ÍEsu'n wir,

Tu a'r etifeddiaeth wiw >

Trafaelu wnes, trafaelu wnaf,

Nes im' g3eî nyth ynghôl fy Naf,

Tragwyddol i mi fyw.

O wynfydedig ddedwydd awr,

Ddifglairwen wir o hyfryd wawr,

Caí efgyn uwch y nen ;

Gorphwysfa lân, tragwyddol wledd

Gaf fi fwynhau, mewn dinas hedd ;

j;oed hyn ar frys, A M E N.

'A

Ií Y M N XXXV.

Credu yn crbyn Gobaith, Rhuf. iv. iS.

Nturiaf etto 'mlaen, tu a'r baradwyfaidd wlad

;

Pam digalonnai'n Jân, mae'n eiriol drofwyf wa'd-
Adnewyddnf nerth, trwy rinwedd hirn,

Gorchfygaf gwn, elynioa gad.

2 Er
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2 Er ymladd lawer gwahh â liu o elynion llym,

Hen Satan gyfrwys faith, yn eîtha ei rwyíg a'i ryiBi

Difgwyliaf nerth o Seion draw,

í maes o law daw cymmortn im\

3 Er i mi dreio'n hir, orchfygu pechoá câs,

M\ fyddaf ma^w'n w?r, yn lân cyn coih'r ma's ;

Mewn neíol fyd mae brodyr im',

A brofcdd rym y gelyn cas.

4 Er ofni o'm henaid tîawd ryfela ag angau dewf;
ünd yma'n wylo ca'w'd yr Hescecia fawr :

Caf fìnnau ras, i fentro trwy,

Orchfygol glwy' yr angau glâs.

5 Er i mi ammau'n lân, hael gariad Iesu cu,

Bu Tomas o fy mlaen yn'r un rhyw bydew du

;

Rho'm lìaw yn ol yr hoelion dur,

Bellach yn wir, mi greda'n hý'.

H Y M N XXXVI.
Hiraeth am Burdcb.

\ ^^Weddio 'r wyf, ochneidio'n brudd,

\J[ Rhyfela'n cêg am gael y dydd ;

Lleog fydd o fewn, 11 u fydd o faes,

O^ffernol griw, am faeddu'm gras.

2 Pa brýd ca'i deimlo cariad rhâd,

I m henaid gwan, a rhin y gwaM
;

Fm gwneud yn gryf, yn erbyn grym,
Ac eitha' llid ge-lynion liym.

3 Brd ca'i 'm glanhau o'm pen i'm traed,

Mewn grifiaì íôr o werthíawr waed ;

lachau fy mriwiau (dyfnion nt)
A gefais ym mharadwys gynt.

4 Brýd ca'i ddinyftrio'r delwau'n lla,vn,

S' am lechu danai 'n ddirgel itwri
;

Labyddio Agag yn ddibarck,

A Dagcn gwympo o íìaen yr arch

ç Rho
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Rho wîn ac olew yn fy mríw,
Gwifg fì yn dêg â dehv Duw ;

Par'to fì íyn'd i blith y Hu,

Sy'n ddifglair yn y nefoedd frý.

H Y M N XXXVII.

Erfyniadau ac Achwynhn Enaid credinioU

ij f"^ 1^ Duw; tragwyddol Fab y Tad,
I Vy 'R hwn dd'oft or nef i golli'th wa'd,
/ Dros bechaduriaid gwael eu rbyw,

J
Oedd wedi mynd dan felldith Duw.

2 Wyt yn tofturío wrth bob rhai,

Sy'n d'od yn flin dan deimio eu bai,
Dan bwys f ' aneirif feiau mawr,
'Rwy'n llefain Dduw, tofturia 'nawr.

3 Cymhwyfiad Üawn o'th waed trwy fí\âây

A wnaiff fy enaid caeth yn rhdd ',

A golwg ar dy glwyfau mawr,
A dor fy mhechod oll i lawr.

4 Mae 'nghalon gâs i 'n lliwn bJa,

Ac ynthi'n aros 'does dim da r
Ond rhin dy waed, O anwyl Oen,
All fy nglanhau, a lîaefu mhoen.

5 Mewn rhyfel blin 'rwyf dos a dydd,
A'm henaid fwrth mewn dalía fydd ;

Dan law 'ngelynion lawer pryd,

Heb ganfed help du n y kyd.

6 O anwyl Iesu, bryfia býdd,
Yn awr fel jwrch, neu lwdn hýdd ;

O tyr'd ar frys, a chlyda lawr,

Ty ho)l elynion fach a ma,\r.

IIYMN
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H Y M N XXXVIII.

Hanes am Dda'uni Dtrw /7 Credadyn.

i "1 JEnpicaip fyth fo enw Duw,
JJ 'R hwn wnaeth íy enaid marw'n fyW;

Ac a'm cyfododd fel o> bedd.

I gael mwynhau ei ras a'i hedd.

2 Pan 7 o'wn yn gorwedd yn fy ngwa'd,

Edrychodd Duw o'r nef yn rhad ;

A d'wedodd, Yn dy waed bydd fyw»
Rhof iddo glód, íy nyled yw.

3 ?an *f oedd euogrwydd beb ddim hedd,
Ymron a'm gwafgu'n îs nâ'r bedd^
A'm hoîl bechodau 'n codi'n Uu,
Datguddiodd Duw ei Fab i mi.

4 Pan o'wn yn nyffryn Achor brudd,
Mewn 'ílorom fawr heb oleu'r dydd ;

Na dim cyfuron o un man,
Ces brofì'n rhôdd fod Duw o'ni rhan.

5 Pan o'wn ar ben Gilboa fry,

Yn ymîadd â'r uffernol lu,

Mewn gond mawr a chur a braw,

Cynhaliodd Duw rl â'i nerthol law.

6 Pan 'r o'wn i mewn llifeirh-nt mawr,
'Mron foddi'n lân bob munud awr,
Heb weld cynnorthwy o un man f

Rhoes Duw ei law i'ra codi i'r lan.

H Y M N XXXIX.
Yr Ail R A AT

.

C 13 ^I 'nawr yn teimlo'r heddwch drud,

XV. Er gwaetha'r cnawd, y ddraig a'r býd;

'Rwi'n mynych brofì o'r hyfryd wledd,
Sý gan y faint tu draw i'r bedd.

'Rw
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2 'Rwi'n profi mod i'n myn'd mewn hwyî,
Tu a'r man mae'r faint yn cadw gwyl;
Mae ar fý enaid fyched mawr,
Am wledda gyd â hwy bpb awr.

3 'RwPn credu 'n^wr ca'i ras i fyw,
A gwneud pob peth er cìod i'm Duw j

A chwedi gorphen hyn o daith,

Ca'i foli e'n nhragwyddoldeb maith.

4 Dewch greaduriaid o bobrhyw,
Trwy'r ddae'r a'r nef rhowch glod i'm Düw ;

Gan's mewn cyfyngder bu im' yn dda,

Rhof iddo glod heb orphwys, gwna.

H Y M N XL.

Dymuniad y. Saint,

PE cawn adenydd borau wawr,

Ehedeg wnawo dros foroedd mawr
Nes bawn yngolwg Sfion wiw,

Lle mae íy Mhriod innau'a by w.

Pe cawn ond teimlo'r awel gref.

Aeth ag Elias gynt i'r nef ;

Gadewn yn ol íy ngwifg o gnawd,

Ac Elifíus f 'anwyla frawd.
I

3 Pe cawn fel lago yfeot gref,

Gyrhaeddai o*r ddat'r i entrych nef

Drìngo a wnawn o'r byd i ma's,

Heb orphwys liw ar garreg lâs.

4 Gwynfyd gai rodio gyd â Duw,
Fel Encch fTyddlon, tra fw'i byw

;

Ehedeg wnawn o'r byd i ma's,

Heb ofni briw yr angau glâs.

5 Yn PeniePjMfytj fy enaid clyw,

Ymdrecha yn ócg ag angel Duw,
Pwy yr nas caf cyn codi'r wawr,
Wir etâfeeidu'r íendith fawr.

I

H Y M N
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H Y M N XLT.
Hiracth am> y Nefoedd.

I TARAW'r wlad,

JLI O'r lle 'rwi'n difgwyl llwyr ryddhad,
'

() law'm gelynion mawr eu brad ;

Trwy rinwedd gwaed fy Iesu gwiw:
'Does gelyn mwy a ddaw i*r lan,

I'r hyfryd fan ar fyr cai fyw.

2 Y l!en,

Sydd rhyngwi 'nawr â'r nefcedd wen,
A rwyga Xuw o r ddae'r i'r nen,

I'r wlad uwch ben feTn harUain ef,

Caf ddringo i'm gorphwysfa fraf,

Sy'm monwes Naf o fewn i r nef.

3 A byv,

Gai'n dawel (ry heb boen na briw,

A'm cynnes nyth ynghoel fy Nuw,
Llemae pob rhyw ddiddar.wch lîawn ;

Yn rhydd i'r llwch mi ro'wn íy oghnawd,
Fyn'd at fy Mrawd, yn awr pe cawn.

4 Mor fawr,

Yw'r fyched f' ar fy enaid 'nawr,

Ara wel'd dy wedd o hyfryd wawr,
Boreuddyd tragwyddoldeb pur ;

'Madewn yn rhýdd â châr a flfrynd,

I mi gael mynd i'r nefol dir.

H Y H N XLII.
I COR. i. 30.

Sanfitiddriuydd irrì yiur Oen dinam>

'Nghyfiawnder, am Doethineb
>

Fy Mhrynedigaeth hcb pìa>

Fy Nuw i Dragwyddoìdeb.

Crist, Dcethineb y Saint.

1 ir^E'm gwnaeth i weld fy hun yn ddall,

JT^ Yn fûb i'r fall wenwynig ;

Ac
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Ac wedi rhoddi f4 hun o cm bodd
I gyflwr oedd ddamnedig.

2 Fe'm gwnaetìi ì 'nabod 1e3U Grist,
Yn Ffrynd i driíl eneidiau ;

Ac iddo roddi ei waed yn llif,

Tros fy aneirif feiau.

3 Ces weld mai fe yw 'm Brenhin bra',

Fy Mhrophwyd, a'm HofFeiriad;

Fy Nerth, a Nhryfor mawr a Nhwr,
F' Eiriolwr a fy Ngheidwad.

4 Fy Nghyfaül byth a cm fFyddlon Frawd,
Mae f

4 enaid tlawd yn garu;

Sy 'nghofia î 'nawr o ganol ne c

,

Y man mae ecn teyrnafu.

5 Dyfgodd fi deithio c
r Uwybr bra',

Sy'n mynd tu a thragwddoldeb
j

Tros fryniau mawr ac anial dir,

Ond dyna wir ddoethineb.

6 Fel niwl a thân, bob nos a dydd,
Fy arwain bydd ei hunan ;

Trwy c
r 'nialwch mawr dwg fi'n ei gôl,

Mewn i
c
r ddymunol Ganaan,

y Fe cm dyfg, fe cm cyfanvydda trwy

Bob rhwyílrau wy cn gyfarfod ;

Rhag cyfeiliomi yma a thraw,

«Chai fynd o law fy Mhriod.

S Fecm gwna mor ddocth nes dryfu'r fal!

Yn ei chyfrwyfaf ddichell ;

Dadrys ei rhwydau bob rhyw,

Can'slEsu yw fy Nghyfaill.

9 Enneinia fì etto i weld yn glir.

Rho im' fôr o wir ddoethineb ;

Im* gy wir deithio'r llwybr bra',

Sy'n mynd i dragwyddoldeb.

H Y M N
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H Y M N XLIÍI.

Crist yn Gjfiandcr.

i TT^ Uogrwydd pechod oedd yn bwn,

XJj A mí dan hwn yn trengu ;

Duw a'm rhyddh'odd, pwy'm damnia mwy ?

I'r Iesu 'rwi yn credu,

2 Pur waed eî galon ddaeth yn Ilif,

Tros fy aneirif feiau ;

Tm cannu'n wyn fel Uiain main,

Cddi wrth bob ftain a brychau.

3 Fe ddofodd llid cyf.awnder llym,

'Does gantho ddim i'w wneuthur;

Mae'r gwaed yn gwaeddi hedd yn daer,

Trwy'r nef a'r ddae'r yn eglur.

4 Ni aîl Satan, deddf, na gweddill bai,

I ddamnio rhai credinio! ;

Mae gwaed yr Oen ag uchel lef,

O fewn i'r nef yn eiriol.

5 Mi wna'm gorphwysfa dawel byth,

iESu'n dy dciilyth glwyfau ;

Eellach fy ngobaith fydd a'm pie,

'Th fod yn fy lle n diûdde'.

HYMN XLIV.
Crist yn Sanóìeiddrwydd.

i "¥
'J
A ham y digalonnai mwy,

J^ Caiffpechod glwy yn ebrwydd ;

£r maint ei lid, er dued lliw,

Fy íts'j yw'm Sandteiddrwydd.

2 Bedyddia ef E £'r Yfpryd Glân,
Fel tûn pwerus nertbol;

CaifT yfpryd barn a Ilofgfan fod,

Ar bechod yn waíladol.

D x Caf
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3 Caf gantho ddw'r (fy enaid cred)

Dyrr íyched yn dragwyddol ;

O hono i fr lan caw fFrwd ddidrai,
I'ra dwírhau'n waftadol.

4 Ncs i fy mhechod gael ei ladd,
radd i radd, nes gorphea

Fy llygredigaeth o bob rhyw,
Can's Í£su yw iy Nghadpen.

5 Fe duedda meddwl i bob cam,
1 frefu ara fath burdeb,

Ac a feddianna'r feintiau bra\
Sydd draw yn nhragwyddoldeb.

6 Teyrnafa O Dduw, a bwrw i ma's,

D' elynion câs gwrthwyneb ;

Ar Penaid llefg rho 'th ddelw *n llawn,

Nes d'od i gyfiawn burdeb.

K Y H N XLV.
Crist yn Brynedigacth.

i /^\ Iesu fy Ngwaredwr llawn,

\^y Fy iawn a'm prynedigaeth
;

Trwy'th angau di, fy ngwaréd cá',

O uíFern a mai wolaeth.

2 Fe'm dwg i maes o'm gwae a'm gwyn,
Fy Ilafur blin a'm lludded

;

IV tawel fan, i\v cwrap'ni hwy,
S'heb ncwyn tnwy~na fyched.

3 Ar ochr V ena'?d tlawd fe fyàd,

Ar forau dydd marwoîaeth ;

Yn wyneb angau caf wneud ple,

Gan waeddi, Iechydwriaeîh.

4 O fewn i'r wlad tu draw ir bedd,
Caf weled gwedd ei wyneb ;

Ac yn ei fynwes llechu ca'

Hyd citha tragwyddoldcb.

5 Fe
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Fe gaTgla'm llwch o'r bedd i'r Ian,

Yn gyfan ac yn gryrio ;

Caf gorph fel fy Anwylyd gwiw,

O byfryd liw'n difgleirio.

H Y M N XLVI.

Salm cvii.i. Clodforwch yr Arglwydd-; canys da

yw : o herwydd ei drugaredd fydd yn dragytvydd.

I A^Lodforwch bawb ein Harolwydd Dduw,
\^j Doed dynolryw i'w ganmol ;

Ei hedd fe! afon fawr ddidrai,

GairT ddwírhau ei boboî.

ÍUwch refol îen mae tanîlyd lu

Yn ei foli 'n dragywydd
;

Nef, daear, dw'r, pob creadur byw,
Aìl ddweud mai da yw'r Arglwydd.

3 Ei air a'i ammod cadw wna,

Byth.y parha ei rryddlondeb;

Nes dwyn ei braidd o'u poen a'u pla,

I h)fryd dragwyddoldeb.

4 Ni altra ddira er gweled bai,

O fewn i'w rai anwyla ;

Byth cöfìa waed Tywyfog nen,

A'i boen ar ben Calfaria.

5 Pan ballo.ffafr pawb a'u hedd,

Duw o'i drugaredd oüaeth,
Yn Dad, yn Frawd, yn Ffrynd a fycd,

Ar gyfyng ddydd marwolacth.

H Y M N XLViT. Tr Ail R A N.

Adn. 2. Fclìy dywedrd Gwarcdigion yr Arghiydc.

Gwaredigíon g's ryduhau,
0*ü carchar a u cadwynau \

D 2 D.d
Y
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Dadíeinient gân tr.wy'r nef a'r llawr,
Am ei íawr ryfeddodau.

;' Rhai fel yn feirw fu yn hir,

Mewn tywyll dir yn trigo;

Yn griddfan dro heb lewyrch gras,

J dd'od i maes oddi yno.

3 Mewn pydew dwfn du hwy gaed,
Yn rhwym eu traed a'u dwylo

;

Dan bwer Satan fore a hwyr,
Nes cael eu llwyr anrfceithio.

1

4 Fel cadarn wedi yfed gwîn,
Yngwafg ei gîyn â'i gleddau

;

Daeth tirion Frenhin nef o'i blâs,

I rwygo teyrnas angau,

5 Trôid Iestj maes yr arfog cry*,

O'r neuadd bu'n îiettya ;

Y carcharorion ddaeth o'u pla,

O canent Âleluia.

HYMN XLV1II. YDrydeddRAN.

Adn. 3, 4. Ac a gajglodd efe or tiroedd, &c.

1 \T Rhai a gafglodd Duw ynghyd,

X O eitha'r byd a'i gyrrau ;

^O dir y dwyrain mewn mawr hedd,

Gorllewin, gogledd, dehau.

2 Rhai o bob man, rhai o bob iaith,

Cenhedloedd maith ac achau ;

Yn ddoeth, yn fîbl, fe dygodd Duw,
'Nghyd o bob rhyw gyflyrau.

3 Trwy yr anialwch wyr-draws hynt,

Y buont gynt yn c'rwydro ;

Allan o'r fíbrdd, heb dref na Ilan,

Lle caent hwy fan i drigo.

a. Digyfur iawn flynyddau hîr,

Mewn cras dir anghynefln ;

Bob
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Bob pryd mewn oín mawr a braw,

Rhag cwympo 'n Uaw eu gelyn.

5 Yn %mofyn am yr hyfryd wlad,

Tir Gi/ead, yr.hen Eden ;

A'u tyb o hyd eu bod gerllaw,

Yr ochr draw 'r lorddonen.

6 Mewn ofn mawr dan Sinai Iym,

Demheftlog heb ddim heddwch ;

Tarth, tân a mwg, echrydus bla-,

Sain udgórn a thywyllwch.

H Y M N XLIX. TBcdwaredd R A N.

Adn. 5,6, 7. Tn neurpicg ac yn [ychedig> &::r

MEW\T newyn mawr, a fyched tyn,

A'u he^aid yn llewygu
;

Oll i anobaith ymron mynd,
Hcb ganddynt ffrynd i'w helpu,

Yn yfed d\ froedd Uwyd oV Uyn,
Yng ngwrefog ddyíFryn Baca ;

Yn gorfod yfed, nid o'u bodd,

chwerwon ddyfroedd Mara.

3 Gwaeddafant ar yr Arclwydd nef,

Yn eu cyfyhgder enbyd j

Am gael eu dwyn cyn dyddiau hir,

1 mewn i dir'r addewid.

4 Yna eu gwared hwynt a wnaeth,

O'il ho!l orthrymgaeth foJdion
;

'Ähyd yr iawn fTordd fe'u dug mev\n hedd,
I óitî gyfannedd dir:on.

5 Goíìegodd d'ranau Sinai draw,
Vr yfpryd braw a'r ofnau ,

Daeth á hwy i Seion dèg i fyw,
M Ipsu gwiw a'i gluyfaü.
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6 UrJdonen wyllt fe drôdd yn ol,

Gwnai gro fel doldir Canaan ;

Nes daeth pob gwan, a llefg, a Haîth,

Trwy'r dyfroedd maîth ei hunan.

7 Eu poen a'u gwae yn felus trôdd,

Oedd megis dyfroedd Mara

;

5 >7awr bvrytta maent fore a phrydnhawn,

O fyppiau'r grawn a'r manná.

H Y M N L.

Dat. xxi. ii, 16, 19, 20, 22, 23, ÉSfc.

î f^\'G D f ' enaid gwan, yn fuan gwêl,

V^ Y wlad fy'n llifo o laeth a mèí •*

Gorphwysfa y rhai a ddaeth trwy ras,

O gyftudd mawr y byd i maes.

2 Casrfahm newydd dinas Ner,

Bar'towyd i*r Saint uwchlaw y fer;

Adeiliad pur o aur digoîl,

Fel gwydr gîoyw'n ddifglair oîî.

3 Ei theg rodfeydd a'i phìafau fry,

A'i thyrau found yn hyfryd {y ;

Pob rhan o honi cyflawn yw
O íandìaidd brefennoldeb Duw.

4 Ei huchel furiau wnawd i gyd
O feini Jafpis hardd a crud :

A deuddeg fylfaen iddi cawn,

A rhai'n o gerrig gwerthfawr iawn.

5 Ei phyrth berì, O ryfedd waith î

Aur yn palmento
r
i heoîydd maith ',

Ei llawr hi gwydr gloyw yw,
Yn ddifglair lân o hyfryd liw.

6 'Does ynddi deml o unrbyw,
Can's Duw a'r Oen ei theml yw >

Yma y faint yn eglur fydd,

Yn <^we!d ei wyneb no? a dydà, •

Ha*f
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7 Haul, lloer a fer yma ni's cawn,

Gogoniant Duw íydd ynthi'n llawn 5

Yr Oen fu ^i waed yn !li i'r llawr,

Sydd yn difgleirio'r ddinas fawr,

8 Y gwaredigion oll o'u bron,

Sy'n rhodio yngoleuni hon ;

Tywyfogion a brenhinoedd byd,

Ddwg eu hanrhydedd iddi gyd.

9 Ei phyrth ni cheuir ddim y dydd,

Can's tywyli nos yno ni bydd ;

Dygir iddi mewn o hyd,

Cgoniant holl genhedloedd byd.

H Y M N LI. Yr Ail Rarr.

1
"\7" N O y mae fy Mrenhin mawr,

jL Yn edrych rhwng y fer i lawr

;

Yn awr yn gweld fy enaid gwan-,

Yn teithio o'r anial fyd i*r lan.

2 Mi wela draw fy anwyl Dad,
Y nef íy'n flammio tan ei draed ;

Ar orfedd wen ofnadwy'n wir,

Ynghanol y goleuni pur.

3 Mae myrdd o angylion yn ei wydd,

Ag enaid rhdd yn moli'n rhwydd ;

Seraphiaid a Cherubiaid ]u t

Sy'n íeinio'n fra'n y nefoedd fry.

4 Mewn gwifg i'w draed a gwregys aar,

Fy Mhrynwr cadarn yno cair :

Ger bron ei Dad yn cofìo am loes,

Y goron ddrain ac angau'r groes.

5 Teymafu mae fy Rhofyn per,

Ymhlith y fair.t uwchlaw y fer
;

Mewn cariad, hedd a gras didrai,

Yr* ciiiol tros ei anwyl rai.

II Y M N
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HYMN LII. TDrydeddRa?:.

X (~\ Flaen y faingc mil miloedd mae,

\^J Pwrcas e? waed, ei chwys a'i wae ;

Y dyrfa fawr fu gynt ar golJ,

Yn awr yn gorfoleddu oll.

2 Yno mae'r apoftólion mawr,
A'u gwiigoedd Haes hyd at y llawr;

Yr
n canu'n beraidd i Fab Maìr

%

Am dyrfa gredodd yn cu gair.

3 Myrddiynau o ferthyron hy',

A wnawd trwy dân yn ulw du;

Yfgubion byd ddioddefodd bo'n,

Tros air Dwwag efengyl Ion.

4 Babanod bychain yno fy 9

F\i feirw'n ddiílaw ÿn y bru ;

A rhai ddifethodd cleddau gìâs,

Yn newydd dd'od o'r groth i maes\

5 O flaen y faingc mae tyrfa faitfa,

O bob rhyw bobloedd, llwyth a iaithi

Yn awr yn cael heb boen na briw

Wyneb yn wyneb weled Duw.

6 Pob un â'i goron ar ei beri,

Yn ddifglair yn y nefoedd wen,

Mewn gynau gwyn hardd iawn eu gwahhj

Bar'towyd er tragwyddoldeb maith*

y Dyma werth gwaed yr Iesü gwiw,

Brenhinoedd ac offeiriaid Duw ;

Bîaen ífrwyth o> dyrfa ddaw trwy ras,

O gyíludd mawr y byd i maes»

II Y M N LIII. Y Eedwaredd Ran.

w E L dyma hwy'r gadwedig hil,

A gadwodd ar y ilwybr cul
;

Trsyy
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Trwy fór o wae, trwy 'ftorm o wynt,

Y buónt hwy yn teithio gynt.

•2 Hwynthwy gas heddwch gan y Tad,
Hwynthwy a gannwyd yn y gwaed ;

Hwynthwy yw'r 11 u fy o dautu'r feingc,

Yn canu'r waredigol gaingc.

3 Eu dagrau oll a fychwyd fFwrdd,

Galar a thriftwch byth ni's cwrdd ;

Ni ddaw marwolaeth mwy na phoen,

I ydd y croeshoeliedig Oen,

4 Priodferch Iesu yw y rhai'n,

A wifgwyd oll â lliain main ;

Yn edrych ar ei wedd bob awr,

Ynghanol y gogoniact mawr.

5 Coronau ar eu pennaa caìr,

Ac yn eu dwylaw d'lynau aur
;

Yn canu Haleluian by\
Nes datfein' yr holl nefoedd fry.

H Y M N LIV.

Am Ddioddefaint Crist.

1 irr^ ena^ niae am ganu mawl,

Jp Am roi im' hawl o'r neíoedd fry

;

Trwy chwys a gwaed yr addfwyn Ocn,
A'i ddirfawr been ar Galfari.

2 Yno y bu afonydd mawr,
O waed i'r llawr yn d'od yn lîi' ;

l'm dwyn i'r nef o'm 'ffernol Dytb,

Mi goíìa byth am Galfari.

3 Mi go6a ei gri ef ar y groes,

Yn eiriol tros ei ddefaid rhi
;

Gan bîedio â'i Dad am faclde'u bai

;

Bytk cofio wna'i aci Galfari,

4 Gwirior*
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4 Gwirion a.Uonydd fel yr oen,

Dioddefai boen ein beiau ni,

Yn fodlon yn ei chwys a'i waej
Byth cofio wnai am Galfari.

5 'Nol aros oriau ar y pren,

Fe grymrnai ben tu a'rddaear.ddu

;

Gorphennwyd iechydwriaeth do,

Boed hyn mew.n co' aia Galfati*

6 Yno bo farw P anwyl Ffry\no%

I mi gael myrìd Tr ncfoedd fry

;

Pan bwi ymhlith angylaidd rai,

Byth cofìo wnai am GalfarL

7 Trywanwyd yno waywffon,

Mewn tan ei fron, er maint ei fri ;

Daeth dw'r a gwaed i'r llawr yn Hyn,
Byth coíìaf ben bryn Q t /fari.

H Y M N XV.

DW E D a gaf fí weld difgleîrdeb,

D'wyneB bra Iesu da draw yn nhragwyddo'deb?

2 D'wed i mi a gai deyrnafu,

Draw i'r bedd byjth. mewn* bedd, gyd â'm banwyl Iesu ?

3 D'wed a ga'i y gwyrádîas balmwydd,
Coron wen, ar fy mhen, i' gwiígo yn dragywydd ?

4 Os cai byth í weld ây wyneb, [ddoîdeb.

Difglair bardd, V enaid chwardd, draw yn nhragwy-

5 Hiraeth fy ar fy nghalon dyner,

Weld y dydd fynd yn rhydd, maes o'm poen a'm blinder.

'P

H Y M N XVI.
Credu yn erlyn Gohaith.

A ham yr ofna 'm henaid cu,

I landio i'r hafan hyfryd' fry ?

CVd
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ÍOnd o€s mi! myrdd heb aeth na braw,

O frodyr yn íy ngroefo I draw.

z Ac onî chaf íi fod ymhlith

Y ífryns a gur fy n^ba!on byth ì

Gwyryfon pjr, cywir i'r Ion,

Cariadau'r croeshoeliedig Oen.

3 Os fl bechadur g-aifF fynd fry,

Yn iach o'm briw i blith y llu,

Sy â'u guifgoedd hardd fel eira- gwyn,
Yn canu fry ar Seion fryn :

4 Fy Haîs a glywir uwch y llen,

Yn dadfein yr holl nefoedd wen ;

Ymhlith y dorf bwrcafodd gwa'd,

Ag enaid rhydd, yn gwaeddi Rhad.

H Y M N LVII.

Rh}dd-did.

i Xm\^ lwybrau di y'nt hyfryd iawn,

1 J Dy íFyrdd y'nt lawn hyfrydwch;
Nag amlder ýd, neu win fy Nvw,

Melufach yw dy heddwch.

z 1 ni oedd gaeth rho'ift rydd-did bra\

Daeth jubi! gwaredigion ;

Rhwygafom len trwy rinwedd gwaed,
Mae'n dfrylo a'n traed yn rhyddion.

3 Mae'n traed yn awr ar wddf y ddraig,
Trwy Had y wraig fy'n eiriol

;

Awn gan fod Itsu ar ein rhan,

IV lan i'r lan yn wrol.

4 Ymîaen heb ffbi trwy gyflawn fTydd,

Tra fyddo'r dydd yn para ;

Pcb un ag fydd â'i ficr fail,

Yn bacddiant yr ail Adda,

HYMN
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H Y M N LVIII.

1 T~\Echadur wyf erioed, o halogcdig ryw,

Jf G wrth
fncbwr 'fy n â'i fod, yn erbyn gras íy Nuw;

Fy meiau mawr, O maddeu'n rhad,

Ar gyfn gwàed V Anwylyd gwiw.

2 Mae rhwvftrau o fy mlaen i'r etifeddiaeth rad,

Mae dyfrnedd mawr a thân oddi yma i d íy Nhad ;

O Arclwydd gwel f?n llefg a gwan,

A dwg fi'r lan i

T

r hyfryd wlad.

3 Fe yr f Anwylyd cu fod II u o elynîon im!,

Y rhai'n yn gyfrwys (y f
yn nerthol mawr eu grym

$

Rho i mi ras i anturion hy\

Trwy ganol llu ngelycion llym.

4 Palmenta'r llwybr cul, fy'n mynd tu a th íy Nhad,
Na's gallo'r ddraig a'i fgil, i fyflyd dim o'm traed ;

O dwg h 'mlaen tros fryniau pell,

Tr ddinai gwell bwrcafodd gwaed.

5 'Rwi'n gorwedd dan fy mhwn, fy nghalon fach fydd

friw,

Fe'm îlethir i gan hwn, O help f ' Anwylyd gwiw ;

O tyr'd yn glau, dwg fi i'r lan,

I'r hyfryd fan mae'r faint yn byw.

6 Pob llif a fîrwd a thon, pob gwawd ac erlyd Jlym,

A aethant tros íy mron, mi adwaen citha eu grym ;

Tros ronyn bach difgwyl a wna,
Mi wn daw gwaredigaeth im'.

H Y M N LIX.

Can. ii. 10, ii, 12.

FFarwel bleferau'r bvd,
Ei freulyd fri a'i fraw,

Ni 'heJwn mwy fel adar mân,
J'n trigfan trigliwn draw :

Cawn

*
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Cawn yno hÿfryd hedd,

A rhyfedd roddion rhad,

dewch, O dewch oi twn yn h,
Tu a'r wledd fy'n oh tin Ta«L

2 Henffych gyfeiJlion da,

Fe ddarfuY gaia' i gyd,

Yn awr mae Uais y durtur loc,

Lân dirion yn y byd ;

Fe ddaeth yr hyfryd haf,

Yn beraidd braf i'n bra,

Gogoniant fo i'r Iesu byw,
Fe carodd Dvvt ni, do.

3 Yn awr mae'r adar man,

Ar dân yn moli Duw,
Yn awr mae'r.haul a'r nefol hin,

Ar rai o'r werin wiw ;

Fe ddaeth y Jubili,

Ond braf yw'n bri a'n brairrt,

Cawn fynd i óre' ar fyr o dro,

I feinio gyd â'r faint.

4 Ein brodyr fydd o'u bron,

Yn morio i Seion wiw,

Mewn hyfryd hwyl yn mynd tui*r wjaá

Lle mae ein Tad yh byw ;

Cawn landio oll i*r lan,

Tr hafan hyfryd fry,

1 bltth y rhai fy'n gwaeddi'n rhad,

Am gariad Iesu cu.

H Y M N LX.

Can. viiii 5, 6, 7, 13, 14,

l f~*\
Pwy yw hon fy'n llefg a gwan,

\^J O'r anial fyd yn dod i'r lan

;

Gan faint ei bai blinedig yw,
Yn pwyfo ar ei Hanwylyd gwiw.

E 2 Hon
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% Hon yw priodferch Crist cin Duw,
Gwerth gwaed ei gaîon dyner yw

;

Mae'n p!edio ag et braf yw ei braint,

A'i phîe íy V un a phawb o*r faint.

3
u 'Sgrifenna'm henw'n ddifglair iawn,
" Ar dy ddwyfron mewn geiriau llawn ;

*' Er mwyn fy nghadw'n lân rhag braw,
" 'Sgrifenna fe eilwai-th ar dy law.

4 " Sel fi ar dy fraich yn nod dilyth,

'• Fy mod yn briod itti byth :

" Gwifg fi yno'n arwydd iddynt hwy*
• Na's gelli fy anghofio i mwy.

5
rt Cryfach nag angau, trech nâ*r bedd,
•' Yw nerth dy gariad a dy hedd ;

•' Digofaint Duw fel afon gref,

•< A ffaelodd a'i ddiffoddi ef.

6 f< Er cyttuno o'r ddae'r ac ufFern ddu,
" A'r holl ellyllon ynthi fy ;

«' Och ofer iawn eu gwaith yn wir,

•• I geifio diffodd tân mor bor.

7 " Ond ofni 'rwyf Pm calon fynd,

" Ryw bryd ar ffo oddiwrth fy Ffrynd;
• Am hynny gwifg fy enw yn llon,

•' Feìfeinet ddifglair ar dy fron.

$ " Nes dugoíl fi i'm tragwyddol nyth,

" Lle nad oes neb yn ammau byth ;

4 ' Gad inV fwynhau dy nefol hedd,
•' A'm llonni mewn gwaíladol wlcdd,

9 " O tyrd P Anwylyd, bryfia bydd,
" Yn awr fel iwrch neu ldn hydd ;

|H Nag oeda, ond tyred maes o law,
w Tros fynydd y perlyfiau draw,"

HYMN
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H Y M N LXI.

Gzuaed Crist Sylfaen Gobaith.

x 5\TAWR ficr fail ì rigobaiíh fy,

L^l 'Ngwaed calon íy Anwylyd cu ;

B/tao! gyfiawnder íesu yw,
Attaîiodd do, ddigcfaint Duw>

2 Fel griíîal fdr y gwaed fydd im\
Fe gannodd r' enaid bach yn wyn ;

Ond hwn yw'r aberth hw n yw'r iawn,
Ro i mi waredigaeth lawn.

3 Gwaed Crist faddeuodd i mi'n rhadr
Gwaed fy heddychodd i a'r Tad ;

Gwaed feliodd y cyfammod hedd,

Gwaed faeddodd bechod, angau aV bedd.

4 Ar waed yr Oen yi wyf yn byw,
Trwy nerth y gwaed 'rwy'n caru Duw ;

Trwy'r gwaed rwi'n congcro uffern lu,

Trwy y

i gwaed mi ddringa í r nefoedd fry.

H Y M N LXH.

i

f^\ î E S U hý y Meddyg hael,

V^/ Sy'n ffyddlon Ffrynd trofeddwyr gwael ;-

F' Anwylyd innau yw :

Angerddol dân dy gariad di,

Gorchfygu wnaeth fy enaid i f

Mi'th gara' tn fwy byw.

j P'odd pallai ganmol Iesu gwiw,
I'm dwyn o r dom mewn hedd a'm Duw;

Rhyfeddol oedd ei rar:

Pan bo yn rhoi'm o'i gariad rhad,

Blaen-frrwyth ei wae, ci chwys a'i waed,
Mac'n wdl nâ7 gwin ei flas,

E i 3 D/
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3 Dy olwgwîw, a'rh wridog wcdd^
Py Berfon hardd, dy nefol hedd,

Orchfygôdd f
r
cnaid gwan :

Mwy nerth yn glir nagangau glâs,
,

Yw hyfryd rin dy nefol ras,

Fe'm dwg o?r byd i'r iàn.

4 O'r diwedd des i windy Duw,
Trwy rinwedd gwaed'f Iísugwiw,

I dawel hyfryd lad

:

Mae yno i\v gael bottelau gwin,
Afalau rai o nefol rin,

I'r cîeifìon gael iachad,

H Y M N LXIII.

I /~\ Mugail gwych, íy Iesu gwîw,

V_y HofT yw dy lais, hardd yw Iiw &
Rhagori'r wyt f' Anwylyd cu,

Ar ddengmil o'r angylion fry.

z Ie gwyn a gwridog hawddgar oll,

Cyfaiil y rhai fu gynt ar goli ;

O melus odiaeth yw dy.iin,

A'th gufan fel llyfeuog win.

3 Pan byddwi 'n teimlo bod dy waed,.

*Yn maddeu meiau mawr yn rhad ;

Fy nghalon fach enynna'n wir,

Yn ddifglair fftam o gariad pur.

4 Pan gallwi ddweud, Tî yw fy rhan,

Pan teimlwi'th hedd yn f * enaid gwans.

Pryd hyn rwi'n dringad uwch y byd,

Yn damfiad ei bleferau gyd.

5 O Arglwydd hyfryd yw dy heddy

Melus ddanteithion fy'n dy wledd

;

'R angylion fry erioed ni châs,

Un prawf o *aredigol ras.

£ Pàd
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6 Pan (íesu da) bo'th garîad dj,-

I'm henaid llon yn d'od yn ììi ;

Mi allwn aros yno'n rhydd,

Ryw faith ac anherfynol ddydd,

7 Y nos â heibio cyn bo hir,

Caf landio i wlad goîeuni pur ;

CV fy nd ar nawf, caf wneud fy nytfc»

Ym mreichiau'r hwn a garaf byth.

8 Yno yn llì mae gwynfyd llawn,

Cyfuron cu bob moment cawn ;

A gweld ein hanwýl Briod hardcî,

Yn rhodio'r barädwyfaîdd ardd.

9 Cawn yfed byth ö'r afon tur,

A bwy tta o bren y bywyd g<wir :

Heb friw na phoen cawn fod ymhlith,

Serapbiaid DUIV yH rnoli byth.

H Y M N LXIV.

YMae, y dydd yn d'öd i'r duwiol raî,

1 felus foli Duw yn ddidrai,

\m mhlith y rhai fydd fry mewn hedd

;

Yt addfwyn Oen yn canu'n rhwydd,
Ac yn ei wydd gael gweld ei wedd.

Ond braf, yw meddwl am fath hyfryd h&f,

Ei weld a'i brofì gwn y caf
;

Ymlaen yr âf trwy nerth fy Xuw,
Nes mynd i mewn i'rGanaan fry,

I fyfg y llu fy'n hardd eu lliw.

O pwy lawenydd (y imi yma'n h;y,
'Rwi'n blino ar y byd ìle 'rwy'j

Mae hiraeth trwy fy enaid cu,
Am

i
gael fy nwyn i maes o'r cnawd,

* gôl fy Mrawd a'm Priod fry.

E î 4 Efe"
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Efe a'm carodd cyn bod dae'r na ne',

Aeth dan law'r lleiddiaid yn fy l!e ;

A thyma'r ple fydd gyd â mi,

I gìeimio hawl i'r nefoedd lân

;

Aî trwyddo mlaen i'r Ganaan fry.

H Y M'N LXV. i Cor. iii. 21, 22, 23.

1 Tk fl"ÄWR dryfor fydd yn eiddoYfaint,

IVJ Mewn ardal fra* daeth iddynt fraint

;

Gwlad uwch y fer, gwlad fownd ei faiJ,

Mae'n tywynna ar hon gyfiawnder haul.

2 'Tifeddion y'ch trwy'r Iesu gwiw,
G*r cyfan ac a greodd Duw ;

Mae genych hawl o'r pethau fy,

O uffern drill i'r nefoedd fry.

3 Fe*i rhwymwyd ich' mewn ammod drudy.

Rhwng Duw a'i Fab cyn creu'r byd ;

Hwy feliwyd ich' o oes î oes,

Trwy waed yi Iesu ar y groes.

4 Eich hyfryd fraint 'nawr rhyfedd yw,
Cyd etifeddion a Mab Duw ;

Paul, "Polos, Cepbas, bywyd, byd*

Ac angùu gìâs rowd i chwi gyd.

5 Jehofah Ner ydyw eich Tad,
Yr Yfpryd yw'ch Sancìeiddydd rhad,

Crist yw eich Brawd, a'ch ffyddlon Ffrynd,.

Eich Priod fyth, cewch atto fynd.

5 Myrdd o ar.gyìion difglair fy,

O ddauta'ch ffordd i'r nefoedd fry.;

Er maint cyfrwyfdra'r ddraig a'i hil,

Chui gedir ar y llwybr cul.

y Chwi gewch eich dwyn o ras i rasf

Nes mynd yn lân o'r byd i maes

;

Ar fyr cewch fynd ' feddiannu'r fraint,

* ftfeddiáeth iìwr y ffyddlon faint.
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H Y M N LXVr
I.

Can. iii. 6. a vi. ic. a iii. 13. Efa. iv.

1 ^V Pwy yvv hon fy'n d'od yn hy*,

\^J Yn lew i*r lan íel rhwng dau lu,

O'r dywyll aiphtìaidd wlad ?

Gan roddi pwys ei henaid par,

Ar Iesu gwiw'r MeíGa gwir,

Ei Ffrynd a'i Phrynwr rhad.

% Fel colofnau mwg ei henaid mae,

Mewn nefol hwyl yn Hawenhau;
'Nawr yn meddiannu'h wir,

Ras o bob rbyw, cyfuron rhad,

Feî peraroglau pell a ga'd,

O hyfryd thus a myrr.

3 DiTiPbarao hen mewn ty wylîwch hir,

Yn poeni 'n doft mewn anial dir,

Yn y caethiwed draw;

Yn llefg ei hwyl yn wir bu hon,
Dan lawer ffrwd a llif a thon,

Mewn dychryn mawr a braw,

4 OV dyfndérdu i'r lan y daeth,

Tu a> wlad fy'n Ilifo o fel a Ilaetb,

Yr etifeddiaeth fras :

Yn Ilawn o hedd mae 'nawr mewn hwyl,
A'i nefol gaingc yn cadw gwyl,
Am dd'od o'r Aipht i macs.

5 Hi deithiodd yr anialwch maur,
ili glydodd Amalec i lawr,

'Nghyd a brenhinoedd gwych
;

Ca's ddw'r o'r graig, ca'sfanna gwîw;

Tan StÌMai fe'i cynhaliodd Duw,
Pan oedd yn Íae4 ei drych.

6 Duw (y 'ddi'n blaid, hi gas o'i blaen,

Y cwm.r.wl niwl a'r go*ofn dân,

.Enneiniad yr holl faict

:
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Hi yf y f&>rdd i'r Ganaan drawy
Ni chyfeilioma hi ar un llaw,

Nes cael meddiannu 'r fraint.

Fel borau wawr fe welir hon ;

Teg fel y líoer mae'i hwyneb.llon
;

Mewn cariad, gras a hedd :

Fel haul heb un brycheuyn du,

Yn ofnadwy fel banerog lu ;

Ond hyfryd yw ei gwedd.

H Y M N LXVIL
Treg. iv. 2,3. Dat. xiv. 13. Joh iii. lS}*#tf

Ar Gladdedigacth.

1 \T7RTH edrych ar y cyíludd mawf,

V? Sydd yma i'w gael bob munud awf,

Y gofid trift, y poen a'r trauî,

Y llafur a'r llydded fydd dan hatal.

2 Yna mi a gannrolais, dò.

Y rhai fydd wedi marw er's tro
;

'N fwy nâ'r rhai byw fy'n teithio nawr*

Ynghanol yr anialwch mawr.

3 Yno y cânt heb wae na gwn^
,

Ymhlith y meirw reddi hun ;

A'u t o glai mewn daear glyd,

Ymhell o fwn daearol fyd.

4 'Mblith tyrfa gymmyfgedig faitb,

bob rhyw bobloedd, llwyth a iaith ;

Sy mewn diíiawrwydd mawr a hedd,

Ö fewn 'ítafelloedd oer y bédd.

5 Yno nî ddaw annuwiol ddyn,
1 ddeffro neb o'i felus hun ;

Yno y caiff lluddedig rai,

Ibrphwys byth a'u poen a'u gwae.

6'-Y-'rhai-
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6 Y rhai a fu mewn carchar prudd,

Sydd yrio oll yn awr yn rhydd ;

Y bach a'r mawr oll o'r un fryd,

Yn llonydd iawn yn llechu ynghy&

7 'Docs yno ryfel o un math,

Nag ofn briw un dänllyd faeth ;

Ni ro un gelyn yno glwy

;

Fydd llais gorthrymwr yno rawy.

3 Gwagedd o wagedd íydd heb bai!,

eitha cwr y byd i'r llall ;

Planty/^'n lla M Epbraim aeth

1 yrrrborthi er wynt na ry ddim maeth;

j, Byr iawn yw'r plefcr íycld dan hauî,

At ol ei gael trwy boen a thraul ,

Fel mellten fe ddiflanna'n Ilawn,

Gwna, cyn cael gafael arno'n iawa.

H Y M N LXVIII.

Yr Ail R A N.'

BETH dâl im' roi fy ferch a'm fcjyd,

Ar ddim a weîai yn y byd ;

Da, daear, dwV, pwy gyfur yw,
Y dydd y del digofaint Dv\v ?

2 Pen byddwi'n rnynd o f
r byd i maes,

Yn figlo llaw ag angaa gîas
;

Pryd hyn pwy help fy enaid gwan,
I ddringoo'r anial fyd i'r lan.

3 O'r dywyll wlad pan bwi yn mynd,
Fy Iesu fydd fy ffyddlon Ffrynd ;

Pwy frawd, pwy chwaer, pwy gyfail! gweîl*

Ddaw'm hebrwng i'r ardaloedd peü.

4 Efe yw'ra Brawd, efe yw'ra Duw,
Efe yw'm Ffrynd, a'm Priod gwiw i

Efe yw'm Hyfgol i a 4m Pen,

1 ddringo i entrvch acfoedd wen. •

ç F>
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5 ¥y Mrenhin a fy Mhrophwyd rnawr,
Fy nyfgu wna bob munud awr,
F' Éiriohvrt f ' ArchofFeiriad braf,

Mi cara i dragwyddoldeb, gwnaf.

é Fy Mugail yw, fe'm ceidw'n glyd,

O fewn ei gôl, trw'i yn y byd ;

FQ
ym portha i â'i nefol ras,

Ncs mynd yn lân o'r byd i maes.

G
H Y M N LXIX. Achwynìad.

Ynt gwelais lwybr rhydd, o'r ddae'r i entrych nen p

Ond 'nawr tymheftloedd fydd, yn rhuo uwch fy

Cofia, O £>ad, nad wyf ond llwch, [mhen;
Maddeu o'r trwch fy meiau'n rhad.

2 Fymhechod, gwae fi 'rioed, a'mllygreddobobrhywr
Sy'n peri'n llyn fy mod, heb brofthedd fy Nuw ;

Cofia, O Dad, fcfc.

3 Mi dreiais ddyddiau hir, gongcwéro pechod cas,

Mae F enaid bach yn glir yn ffaelu cario'r maes;
Cofia, ODad, l£c.

4 Meddyliais lawer pryd na ddoi fy mhechod mwy,
Yn eitha ei rwyfg a'i lid i roddi i mi glwy ;

Cofia, O Dad, ÜY.

5 Ar ol cael concweíl dro, ar fawr elynion lu,

Yn union gyrch mi ddo, i ganol rhyfel du;
Cofia, O Dad, ÖV.

6 Mi addunedais, do, i wrth'nebu yn nerth dy ns,
Ac eilwaith lawer tro cofleidiais bechod cas

;

Cofia, Ö Däd, £sfr.

H Y M N LXX.
Can.v. lo. Fy Anwylydfydd ivyn a gwridog^ &c»

i Ty /f AEm Prynwr mawr yn Dduw, yn ddyn,

j\jL ^c fàly
'
n pcrthyn i mi ;

Tywyfog
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Tywyfog cadarn, Brenhin cry\ f\

Yw'r Iesu fu'n fy mhrynu.

t Mae'n wyn a gwridog yn ddilai,

Ar ddengrnil mae'n rhagori

;

Nid oedd neb deilwng ond efe,

Fod yn y ne'n teyrnafu.

5 Mae'n wridog fe ddioddefodd fry,

Ar Galfari farwoiaeth ;

Fe'n prynodd trwy ei waed dinam,
O dd/gn ddamnedigaeth.

4 Mae'n *yn, ni chafwyd ynddo faî,

Un pechod neu aroburdeb ;

Mae*R gymmwys iawn, fe bledia'n bra

Ym mhebyll tragwyddoldeb.

j Pwy a gyrnmarir iddo ef,

Ó fewn Pr nef ddifglairwen ?

\Does angel, fant, na (eraph fry,

GyfFelyb î fy Nghadpen.

H Y M N LXXI. Yr Aiì Ran.

: T)E chwilid fry ymhlith y fer,

l Y byd, a'r dyfnder ifod i

'Does neb y fu, na neb y fy,

Gyffelyb i íy Mhriod.

2 Mae ynddo ddwfn fôr didra,

O gariad a thoûuri

:

Mae'n barod iawn i faddeu bai,

Ei briod ai ddiweddi.

3 Ni feddai ffrynd, na mam na thad,

A'r cyfryw gariad i mi

:

Mewn culni, gofid, poen a gwae,
Yn waílad mae'n fy ngharu.

4 Fy Nghyfaill gorau yn y byd,

Yw íy Anwylyd Iesu ;

Ffarwel, greaduriaid i chwi mwy,
'Fc'n unig wy'n ei garu.

5 Fe
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ç Fc blediodd drofwyf ar y groes,

Pan oedd ci loes ef chwerwa'

;

Do 1 fc'm haddefodd i yn llyn*

Ar goppa bryn Cal/aria.

6 O fewn i'r byd ni bu yn bod,
Neb im* erioed mor ffyddlon

;

Gwirionedd y w, nid oes o'i fath,

O'r diwcdd V aeth a'm calon.

H Y H N LXXIL
Ymadaiviad â V cwbL

1 TTJE ddarfu immi 'nawr i gyd,

JT A darfodedig bethau'r byd ;

\Rhyn íydd i dd'od yn fuan ddaw,
Diddiwedd dragwyddoldeb draw*

2 O dragwyddoldeb ddedwydd ddydd,

Hyd 'noed ci fwn e'n hyfryd fydd i

Fy hapufrwydd mwy i baraíy 9

Tra paro Duw 'n y nefoedd fry.

3 Mac ynwi ddymuniadau 'nawr,

Na leinw'r greadigaeth fawr ;

Hwy'n gyflawn ni ddigonir bytb,

Nes elwyf i'm tragwyddol nyth.

4 Caf yfed dw'r fel grifîal clir,

O lygad ffynnon bywyd gwir ;

Ca'm hadnewyddu yno'n wirf

A ffrydiau o lawenydd pur.

r Caf glywcd yno y tri yn un,

O galon gywìr a chyttun,

Yn cyboeddi immi heddwch llawn,

A chyfur anhraethadwy iawn.

HYMN
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H Y M N LXXIII.

i T^\U W, cadw f ' cnaid bach o hyd,

JLj Uwchlaw y byd a'i ddrygau ;

Gan Iwyr ddibrifio ci boen a'i wae,

Ei drallod a'i gyftuddiau.

2 Fcl na bwy'n gwrando ar cî dwrf,

Ei gynnwrf a'i ruade ;

Gan deithio'r llwybr cul bob cara,

A meddwl am íy ngartre'.

3 Heb gyfeiliorni ar un llaw,

Nes mynd tu draw'r Iorddontn,

At feintiau flinodd ar y byd,

Sy 'nawr i gyd yn llawen.

4 Yn gorphwys yn y Ganaan bur,

Prefwylfa'r gwir dduwiolion,

Tir yr addewid hyfryd draw f

Gwlad lle nas daw gelynion.

j Gorphwysfa dawel, deg, ddiftwr,

Sydd yno i'r gwr lluddedig
;

Afonydd gloyw, pur, didrai,

I ddiodi rhai fychedig.

5 Ac yno mae fy Mrenhin mawr,
Yn daer yn awr yn eiriol

;

Gan bledio ei angau ddydd a nos,

Yn íFyddlon dros ei bobol.

H Y M N LXXIV.

i ^~*>\Vynfyd y rhai dileaiíl eu bai,

VI Ea pechoi a'u hanwiredd ;

Gan roi Mdynt nerth, er cnawd a byd,

1 bara hyd y diwedd.

2 Y rhai fy'n cadw'tu hedd o byd,

Er gwaetha'r byd a'i ddrygau ;

Gan wilio beunydd yn ddigoll

Ar gadw'th holl gyfreuhiau.

F 3 Aa
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j. A'u cydwybod fel Iliain inain,

Heb ami fiain na brychau
;

Heb gyfeiliorni 'mlaen neu 'nol,

Or.d dilyn ol ây gamrau.

4 Pwy ddrwg wna'r gelyn ft rhai hyn,
Sy'n rhodio yn dy ddeddfau ?

Cyfeillach dawel, bur â'u Duw,
Gânt ym mhob rhyw gyflyrau.

5 Fel pwyfi myrr eu Hanwylyd tlos,

Sydd Hw nos rhwng eu bronnau;

Nid yw eu Priod hwy'n cyfíroi,

Na byth yn ftoi o'e breichiau.

6 Hwynthwy fy'n eiftedd tan ei wddâ

A'i rl'rwythau (ydd yn felus i

Ac yndáo ef yn ilawenhau,

A'u henaid mae'n ddiddanus.

7 Ar dryfor fry yn waílad mae
Eu caîon a'u dymuniad ;

O fewn i'r gwindy, braf eu frar,

*N ymboithi ar ei gariad.

E
H Y M N LXXV.

Sgynodd ein Iesu i fynwes ein Ner,

v Gwnaeth i ni îe difglarr ymhell uwch y fer #

Dewch, dringwn o'r ddaear i'r nefoedd yn hy\
Gael coron dragwyddol, wych, freiniol fydd úy,

2 Cawn driagl peraidd, cawn olew, cawn win,

Cawn ddail pren y bywyd, fy'n byfryd cu rhin,

'Roi wrth ein doluriau, 'n cyíluddiau, a'n cur,

Nes gwneuthur rhai afiach yn hotì iach yn wir.

3 Cawn wared o'n hadfyd, a'n gofid i gyd #

Pob terfyfg, a dwndwr, a çhynwrf y byd ;

'Ddaw blinder, na thrallod, na phechod, na phoen,

Na gclyn» na gormes, i fynwes yr Oei.

4 'Ryin
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4 'Rym yma mewn. Uudded, gan dwymed y dydd,

Cnd fyched a blino, byth yno ni bydd ;

Cawn yfed o'r afon, yn gyfon i gyd,

Sy'n tarddu dan orfedd y bywyd cyn byd.

5 Heb gaetbder, na phrinder, nac eifiau'n y byd,

Cawn dryfor pur, parod, diddarfod o hyd
;

Cawn fanna cuddiedig, draw'n ddiddig heb drai#

A 'falau o'r pren bywiol, rhinweddol bob rhai.

é Cawn delyn i'w chanu, cawn balmwydd i gyd,

Coronau, perls difglair, nid forod y byd ;

Cawn weld eîn Hanwylyd, yn hyfryd mewn h?dd,

A'n gynau hardd gwynion, yn ddifglair ein gwedd,

7 'Mhlith faint a phrophwydi, a'r merthyron i gyd,

Seraphiaid, cerubiaid, angyüon ynghyd i

Syn dweud, Haleluìa, ÿafanna mor hy',

A'u dyblu drachefn. Gwynfyd a fai fry !

H Y M N JLXXVI.

i A I Iesu mawr, Ffrnd dynol ryw,

/\ Wy'n weled fry, âi gnawd yn friw,,

A'i waed yn lliwio'r lle í

Fel gwr dibris yn rhwym ar breq,

A'r gwaed yn dorthau ar ei ben ?

Ie, f' enaid dyma fe.

2 Ai'm hanwyl Briod welai draw,
A hoelion llymion trwy bpb Uaw,

A'u pwyo'n drwm i dre'
;

A bar o ddur trwy 'i dfrion draed,

Ac yntau'n marw yn ei waed ? le, V enaid, fcfc.

3 Ai fe fu'n maddeu idd i> gâs,

A'i waed fel llif o'i glwyfau 'maes,
Nes agor drws y ne

1

; >

Rhoi 'ben tu a'r llawr gan boenau llym,
Yn wirion dég hçb yngan dim? Ie, f'enaid, ìÿc.

F 2 II Y I\I N
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H Y M N LXXV1I.

. N ynfyd wyf, heb fedru dîm,

\^J Tlawd, gwan, a llefg, llaith a dirym ;
Yn llawn o ddygn dywyllwch duf

Ac anwybodus iawn o'r bru.

2 Y gràs, a'r hedd, a'r purdeb oll,

Row'd im' yn Eâen, aeth ar golf

;

Nî íFeindia i bellder, tra fwy byw,
Fy hen 'madawiad gynt a Duw.

3 Ym Mh'radwys Uithrais innau'n llyn#
'Rwy'n profi'r cffaith hyd yn hyn

;

O'r nefoedd llithiwyd û i'r Uawr,
'Mherffeithrwydd collais mewn un awr.

4 'R cre'duriaid mân nid aeth mor belf,

Eu braint cadwafant lawer gwell ;

Gyd yn eu lle 'n rhoi i'w Harclwydd glod,

O ddechrau'r byd heb bechu erioed.

5 Pa'm cyfyd hunan ynwy'n hwy ?

P'odd maidda balchder i mi mwy ?

Pa'm tybia i mod yn rhyw beth gwych ?

Myfi'r pechadur faela ei ddrych.

6 Rhyfeddu 'rwyf, rhyfeddaf byth

Na baafwn 'nawr mewn 'ffernol nyth
;

Rhyfcddaf fwy os F enaid ddaw
Trwy'r d'ryfni, mewn i*r nefoedd draw.

7 Rhyfeddu wnaf im' ddyfod byth,

Trwy demtafiynau rif y gwlith,

A gweled myrdd mewn pydew du,

Gynt dybiais fod yn wcll nâ mi.

8 Rhyfeddai'r arfaeth fownd ddigryn,

Tragwyddol gyngor Tri yn Un,

A'm cadwodd ar y llwybr cul,

Ynghanol gwrthgiliadau iil.

H Y M N
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H Y M N LXXVIII.

Chwant ymadael.

2 TAErerin wyf fydd ar íy nhaith,

\f Yn mynd tu a thragwyddoldeb maith

;

Ara hyn 'rwy'n edrych ar y byd,

Fel peth dieithr im' e hyd.

2 'Rwy'n teimlo ferch fy enaid gwan,
'Nawr wedi mynd o hono iV lan ;

Fe ddarfu i mi flino'n lân,

Ar y cre'duriaid fawr a mân«

3 Y man dymunwn i gael byw,
Yw'r drydedd nef, prefwylfa'm Duw ;

Lle roae y feintiau gyd heb boen,

Mewn hwyl yn cadw gwyl i'r Oen.

4 Nid eiíiau'r byd, a'i dryfor maith,

Nac ofn ei wae a'i ofid 'chwaith,

Ond am gael gweld P Anwylyd cu,

\Rwyn brefu am fynd i'r nefoedd fry.

5 Diafol a phcchod hefyd fydd,

Yn curo aroai nos a dydd,

A gweled 'rwyf y dawel hedd

Sy'r íaint yr ochcr draw i'r bedd.

6 Fy ffryns anwyla yro fy,

Mcrthyron a phrophwydi la,

Yn feimo'r nef yn gydgan iawn,

Am ddod i'w gwarcdigaeth lawn

H Y M N LXXIX.
Crist yn lob pcth.

DY glwyfau yw fy rhan,

Fy nhirion Iesu da,

Y rhai'n yw nerth fy cnaid gwaD,
Y rhai'n a'm llwyr iacha j

F 3 Er
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Ivr faeled yw fy nrych,

Er tlotted wyf yn awr,

Fy llenwi caf £ llawnder Duw,
A'm gweled fel y wawr.

t Mi brofais Dbuw yn dda,

Fynhirion raílon Dad,
Yn maddeu im' fy raeiau mawr,
Yn rhwydd o'i gariad rhad ;

V J

Fe'm feüodd i mewn hedd,

Ond rhyfedd yw ei ras,

Fe'm bwydtídd ia'r manna pur,

Mewn gwledd o hyfryd flas.

3 Mi wn i Gríst, rai wn
Fy ngharu cyn bod byd,

Parbau fy pgharu gwn y gwnâ,
Yn ddidräi yr un o hyd :

Fe yw 'm Tyyfog hardd,

Efe yw'r Meddyg mawr,
Efe yw'm HarchofFeiriad gwych

Sydd tír^fwy'n pîedio 'nawr.

4 Fy Mrad yw'r Tesu da,

Fy Mherí o uchel bris, f

Fy Nghyfai 11 yw a'm Cariad mwyn,
Fy Ngobaith yn ddilys :

Fy Mhren y.bywyd mawr,
Fy Nrws i ìynd atDouw,

Fy Ffordd i fyned tu a
v
r wlad

Lte mac fy Nhad yn fy.

5 Fy Rhoíyn Scmrn gwych,
Vw'r hyfryd Iesu mwyn,

Ty Mugail yw ; a mi fydd un
O'i dirion, anwyl wyn.

Fy Mhrynwr yw heb lai,

Fy Offeiriad yn ddjgel,

Fy Nharian gref, a'm 'Fforddwr da,

Fy ficr Ran, a'm Sel.

6 Omega, Alpha mawr,
jYm Hawl vw'r anwyî Grist,

Efe
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Efe yw'm Hamddiffynfa lon

,

Efe yw'm ffyddlon Dyft
;

Fy Mhen, fy Nghorn, a'm Twr,
Fy auraidd Allor lân,

Fy Aberth drud, a'm Prophwyd mawr,
Fe'm tywys yn y bhen.

Fe'm portha i â'i ras,

Nes mynd i *ben fy nhaith
;

Fe ladd fy holl elynion cas,

Caf gongcro uffern faith :

Fy Arch a'm Hyfgol yw,
I'm codi tu a r nen,

Caf ddringo 'mlaen o nejrth i nerth,

Nes dod i Sehn wen.

H Y M N LXXX.

Crist y Gwrthddrych gorau Vw garu.

oes uq gwrtbddrych yn y byd,

'N'SSydd deiìwng o fy ferch o'm bryd :

Mae tynfa V enaid cannaid cu,

At dryfor tragwyddoldeb fry#

2 Pe cawn y byd i gyd yn grwn,

A byw flynyddau fil yn hwn ;

Ni fyddai hyn ond gofid blin,

Heb gaffael ffafr Duw ei hun.

j Wrth fyned trwy borth angau du,

*Dan ymladd u gelynion lu ;

Ni thyccia cyfoeth, bri na gwaed,

Na brawd, naphriod, mam, na thaá.

4 Wel Iesu garai yn ddilai,

Efe a'm gwared i o'm gwae i

Fy Mhriod hynod yw o hyd,

Am Cyfaill gorau yn y byd.

ç Duw yw efe i'm dwya ymlaen,

Trwy ddyfroedd mawr a frummiau tìû ;

O'r nefoedd iry rhoiff i mi r^rth

ügq creifydd mawrion fcîtb*
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HYMN LXXXI. Yr Ail R A N.

i TP\YMA V Arweinydd i a'm Du\vf

J^y Dyma'r un gara i trwi byw

;

Ni flina i garu tro *nwy chwyth,
Er caru i dragwyddoldeb fyth.

2 Pan fyrthio'r íer fel ffigys îr,

Pan berwo'r rr<ôr, pan lofgo'r tir.

Pan droer yr haul a'r lloer yn ddu,
Pryd hyn mi gara Mhrynwr cu.

3 Doed fel y del, mî cara o hyd,
Dan bob rhyw drallod yn y byd,
Yn nydd y farn, yn angau chwyth,
Mi cara yn y nefoedd byth.

4 Fe rwyma fy ngelynion fyth,

F'au tawl i'r pydew dwfn byth :

Fe'm dwg i'n ddiddig yn ei law
O orfedd barn i'r nefoedd draw.

5 Er temtafiynau fiîoedd myrdd,
Caf delyn aur a phalmwydd gwyrdd ;

A gwifgo'n gyfon goron gun,

RhoiíFar fy mhçn^a'i law^ei bpn.

HYMN LXXXII. T Drydedd Ran.

i F? F E ywV feren firiol (y f

ÌT^i Yn ledio'r faint tu a Bethìem fry ;

Y foreu wawr fy'n tywynnu'n rhad

Ar holl drigolion Canaan w!ad.

2 Haul y cyfiawnder, a ddyd gras

I dyfu megis Hyfiau'r maes ;
•*

Y cwmmwl niwl, a'r goìofn dân,

Tm dwyn trwy*r anial dir ymlaen.

3 Vf
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3 Fy 'Ffeiriad, ä fy Ngheidwad cu,

F' Eiriolwr yn y nefoedd fry ;

Fy Mhrophwyd, Erenhin, a fy Mrawi,
Ic, Ffrynd a Phriod V enaid tlawd.

4 Fe yw'r Sarph bres, a'r Manna mwyn,
A> Bügail da i ymg'feddu'r wyn,
A Ffynnon fawr y dyfroedd byw,
I oleuo'r etholedig ryw.

5 Fy Meîchiau, a fy Nghaptcn cry\
Gongcwcrodd ar ben Calfari ;

Fy Yfgoi nerthol uwch y ncn,

Ac eilwaith Drws y nefoedd wen.

H Y H N LXXXIH.
2 Sam. vii. 14. Mi afyddaf iddt efyn Dad> &c,

1 T) A R O D yw'n Duw i faddeu bai,

j^ Sydd yn ci rai anwyla,

Fel ffyddlon ffrynd, neu dirion dad,

Yn waítad fe a'u cara.

a Canfod y mae ef ym mhob man,
Ein bai a'n annoethineb;

Ei feibion y'm, eî ras barha

I eitha tragwyddoldeb.

3 Fc'n c'rydda am ein beiau ar g'oedd,

Cawn yfed dyfroedd Mara \

Cyíluddiau o newydd ddaw bob cam,
I'n cwrddid am y cynta.

4 Ond ficr yw y pcry bytb,
Ei ddilyth addcwidion;

Nid ncf ac ufFern newid barn

Creawdwr cadarn cyÄon.

5 Nid yw ci gerydd e'n parhau,

I ddyddiau tragwyddoldeb *,

Gyd â'i lfonnodiau gwn y ca*

Drugaredd a tbinondeb.

HYMNT
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H Y M N LXXXIV.
Dioddefaint Crist.

i ? TJ ^^ 'nawr wrth gofio anfeidro! gur,

JfV Dioddefaint y Messia gwir,

Fel un yn teimlo rhan o'i loes,

A'i boenau drud o'i gryd k'w groea.

2 'Rwy'n cofio am ei ymdreeh mawr,
Pan oedd ei chwys yn Jlifo> llawr

;

A'r nofwaith oer yn ddafnau gwaed
Wrth yfed cwppan dig ei Dad.

3 Mi gofiYr ffyrnig dôrf a'u ffyn,

I ddala'm Llywydd mawr yn llyn,

Gan waeddi maes ag uchel Jef,

fl Croeshoelia, O croeshoelia ef.
v

4 'Rwy'n cofio ei ddioíg yn eu gydd,
Ac ynte'ti tewi a fôn yn rhwydd

;

Phai'n poeri'ac yn plygu glin,

Toft cas fy Iesu mâwr ei drin !

5 'Rwy 'n cofio'r goron ddram a'i çhur,

Y fantell goch, a'r liccer fur ;

Y gorfen wael, aV gwawd, a'r cri,

Wrth gario'r groes i Galfari.

6 'Rwy'n cofio'r hoelion dewrion dur,

A'u pwyo'n nwylo'r Brenhin pur,

A hoelio ei draed yn groes ar bren,

Ac ynte heb 'nganyd gair o*i ben.

7 'Rwy'n cofio yno i'r Oen difrad,

Weddio droílynt, " Madde, O Dad;"

Ac iddo yno ogwyddo ei ben,

A dweud, " Gorphennwyd," ar y pren.

o
H Y M N LXXXV.

Y cwbl yn rhad.

Arclwydd, 'rhwn fy 'n maddeu bai

Yn rhâd i'r edifeiriol rai

;
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'- Fy unîg hawl i'r nefoedd fy,

Trwy'tn angau ar betiCalfari:

2 Pe rhown fy nâ i'r tîodfn lân f

A'm corph i lofgi yn y tân,

A chongcro'm beiau mawr eu rhi*t

Pwy enniii fyddai hyn i ti ?

3 Pe traethwn dy efengyl !ân,

Ac achub rnyrdd rbag mynd i'r tàn ;

Beth yw hyn it\ O Arclwydd cun,

Un gronyn önd dy ras óy hun ?

4 Rhyfeddu 'rwyf i'r coejbren dd'od,

A'r nefoedd wen i'm rhan erioed

;

Os yno'r af. mi gara'r gwaith

O ganu i dragwyddoideb maith.

5 O Arglwydd, dwed beth wfies i wdl,
Nâ'r rbai fy'n aros etto 'mheJl

:

A ydyw'm beiau'n ilai nà hwy ?

Yn hyttrach amlach ynt, a mwy.

6 Yn rhad y ce's, yn rhad mae'n Bod

Bob pcth a roddwyd i mi 'rioed ;

Mae'r cwbl oîl yn rhad i mi
O'r ddaear hon i'r nûfòedd fry.

p

• H Y M N LXXXYí.
Pererindad*

Ererin wyf íy Nuw, fy'n mynd trwy certh dy ras,

I Salem bur i fyw, o ddinas diílryw 'maes
;

Oni buafai itti ddal i'r lan

Fy enaid gwan fuafai lawr.

2 Mi deithiais anial dir, ces gwrdd a fToefydd maitb,

Mieri 3 drain fel mur, yn amal ar fy nliaith

;

Oni buafai, &c.

3 Gofidiau o bob matb, fu'n pwyfo ar fy mron,
Yn P erbyn curo wnaeth, pob llif, a ffrwd, a thon

;

Oni buafai, ÖV,
4 O'm
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4. 0*m pen i'ra traed 'rwy'n friw, fy nghlwyfau'n gwaedn
Gelyaion o bob rhyw, fu'n caro arnai'n liu ; [fyt

Oni buafai, fcrV.

H Y M N LXXXVII.

Meddyìiau ynghyìch ein Cyfeillion aethant /Y Nef.

1 /~\ Arglwydd, dena'm ferch a'm bryd,

\^/ Ar y gwrthddrychiau s'uwch y byd

;

Tryíorau hyfryd can mil gwell,

Cuddiedíg draw ar fryniau pell.

2 Draw mae ein Iesu mawr a'n Duw,
A brodyr fyrddiwn i ni'n byw ;

Oes, mae yno rai'n clodfori o hyd,
Fu'n teithio gyd â ni 'n y byd.

3 Dringafant hwy i ben eu taîth,

Gorphen'fant ar eu llafur waith *

O gwynfyd a fai yno byth,

Yn moli'n beraidd yn eu plith ì

4 Wel, cyn bo hir ni ddewn ynghyd,

eitha pedwar cwrr y byd,

O'r gogledd, de', a'r dwyrain bell

1 gael mwynbau cymdeithas gwcil.

5 Yno y derfydd pocn a gwae,
A holl gyíluddiau'r duwiol rai

;

CaifF yr holl ctholedig ry

w

Wyneb yn wyneb wcled Duw.

HYMN LXXXVIII.

2 Cor. iv. 17. Canys ein byr yfgafn Gyfìudd,

1 /""^S yw'n gofidiau yn y byd,

\^J l bara hyd y diwedd,

O fcwn y nef fe dderfydd hyn,

Troir triftwch yn orfolcdd.

2 Pwy
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z Pwy fvvya*£fawn o wres y ûyúi,
Mwy yno fydd ein moliant

;

Cawn yn lle'n cyíludd byrr a n crwy*,

Dragwyddol bwys gogoniant.

3 Fe orfu'n deithio, nid o'n bodd,
Trwy fiîoedd o flinderau ;

Ganwaith' bu'n tyb, na ddoin
f nwxh nen>

Byth byth i ben ein ftwroau.

4 Ni orphwyfwn mwy, nes dringo'n llawn,

Fr man y cawn breíwylio ;

I'r lan i ben y tawel fryn,

Mae miloedd yn difgleirio.

5 Aneirif dorf, a chyfoo gorf

Angylion o'r difgleiria;

Seraphiaid pur, a faint yngbyd,
Sy'n canu i gyd Hofanna.

6 F' enaid blinedig yn eu pîitb,

Yn dau el by th gaiff orphwys,

\Nol teithio 'ngwres yr haul a'r dydd,

Y nefoedd fydd yn felus.

7 Pryd hyn pereiddia Duw o'r bron,

Holl chwerwon ddyfroedd Mara ;

Pryd hyn y try pob chwerw naat,

Yn win i bla&t Jeüofah.

H Y M N LXXXIX.
Gweddi am amryiu BdJuu.

ARclwydd, gweli'r ddraig yn gyfrwys,

Rhag pob ton, ar dy fr«n, gad i'm benaidorphwys.

2 Fry. fry'n wafhd uwch creMuriaid,

Cuwch â'r fer, O ry Ner, cadw f anwyl enaid.

3 Gwna fi farw, farw'n ddiau,

Farw i'r byd 'nawr ynghyd â'i hoîl wael bleferau.

G 4 Sang
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4 Sang ar fiol y ddraîg wenwynfg,
Heibio ar frys mewn i'th lys, minneu âf yn ddiddig.

5 Iesu, helpa f' enaid ddringo,

'Nawr i'r lan, tua'r man, y cai by th brefwylio.

6 Pechod, paid, tra Fwy'n concwero,

'R'fTernoi griw, o bob rhyw, fydd am fy ninyftrio.

7 Rhowch im' lonydd, O ellyllon, [gwirion.

Ni chewch byth, tra ynoch chwyth, feddu'ra henaid

H Y M N XC.

Salm xlv. io, n. Gwrando y &c.

i f^SLYW hyn, O ferch, a hefyd gwel,

%^ Ac a chluft ifel gwrando,

Mae'n rhaid it' ollwng pawb o'th wlad,

A th dy dad yn ango'.

2 'Rys am dy gael tros foroedd pell,

í'r wlad fydd well i drigo
$

Lle mae dy Bryriwr gwridog gwyn,
Anwylaf yn prefwylio.

3 Gad yna'r byd ynghyd â'i ddâ,

Ei wagedd a'i deganau ;

Pechod, a phlefer o bob math,

D* eulunod a'th gariadau.

4 Rho'th ferch, a'th gariad, rho fe'n rhwydd,

Ar Arglwydd yr arglwyddi ;

Y Tywyfog brafa o bob rhai,

Ar ddeng mil mae'n rhagori.

5 Yna bydd gan y Brenhin wych,
Gaei edrych ar dy burdeb,

Fe'th gâr o ddyfnder calon, gwna
Hyd eitha tragwyddoldeb.

6 Yna fe'th wel yn hawddgar iawn,

Yn hardd, yn llawn hyfrydwch

;
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Cai ganddo beunydd yn ddinsg,

O'i gariad ac o'i heddwch.

Ymoftwng dithau i'th Arglwydd da,

Ac ufuddha yn ffyddlon ;

Cân iddo byth ganiadau mwyn,
Am iddo ddwyn dy galon.

H Y M N XCI.

Galarnad iii. 24. Yt Arglwydd yzv fy Rhan,
mcdd fj Enaid.

1 \7 Mae yr Arglwydd i.mi'n rhan,

JL Wlhob lle, a man p'odd bynna'

;

Ac er gwaetha y gelyn Hym,
Ynddo mi ymddirieda.

2 Ce's garreg wen, tyftiolaeth rad,

Gwir bwrcas gwaed fy Nghapten ;

Ac enw newydd nas gall dyn,
Ond mi îy hun ei ddarlien.

3 Ymbob rhyw fíorom para mae,
Ei 'ddewid a'i ffyddlondeb ;

Y gair ddaeth o'i enau cadw wna,

Hyd eitha tragwyddoldeb.

4 Pa'm ofnaf goîyn angau mwy ?

M' anturiaf trwy farwolaeth;

Dywedodd na's cawn (nis gwn pa ham)
Fyn'd byth i ddamnedigaeth.

5 Cymmwyfodd at fy enaid cla',

Ei angau a'i farwolaeth ;

Drachefn, a thrachefn mae
E n cadarnhau nhyíliolaeth.

6 Dim ond ei hedd a wnaiff yn iach

Fy enaid bach lluddedig ;

Pa fwya gaffwi o hono, rwy'

O hyd yn fwy fychedig.

G 2 HYMN
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H Y M N XCri.

Saìm Ixxxiv. r, 2. Mor hazvddgar yzu dyBabelì,

, Y babell di mor Yyftyà yw,D O Arglwydd Dduw y lluedd ;

Mynych chwennychais weled hon,

Rhag mor dra thiríon ydcedd.

2 Y rran b'oft di, bid bryn rreu fro,

Sydd gyflaw^o ddidda*nwch ;

Yn dy gynteddaa'n waflad rrrae,

Oès, fôr didrai o heddwch.

3 Sawl drigi'ch d gairTyn ddidra*

Dy gariad a dy fFafar j

Cânt hwy yrnborthi ar fath íFir^

Sy'n nefoedd ar y ddaear.

4 Dy wleddoedd di byth a baih?,

Tr newynog aYfychedJg;

A chyd a thi gorphwys a wca
'R diiFygiol a'r lluddedîg.

5 Fy enaid fíyíìa 'm fynd ar frys,

Fth gyfegr lys hyîwydd' ;

Mae'rn calon fach a'm cnawd bob camt

Yn gwaefldi am yrÀRGüwrDD.

6 O dwg fy enaîd llefg i'r Ia«,

Pr man'r wyt ti'n prefwyîio ;

Wrth deithio'r 'nialwch mawr yn hir,

'Rwi gwedi gwir ddiffygio.

H Y M N XCIÎI.

Adn. 6 Y rhai yn myned tnvy ddyffryn Baca, í.

1 T}E b*a i yn gorfod ar y rhai'n,

Ji;
'Rbyd glyn wylofain drarnwyi

Gofodir ffynnon iddynt hwy,
A'r ewlaw a'u lleiaw fwyfwy.

2 Mcwb
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2 Mewn dyrus dir ac anìal daich,

Ynghanol maith anialwch,

Cànt fanna'r nef, cânt ddyfroedd pur,

Sef íFrydiau o wir ddiddanwch.

3 Pan bo'r annuwiol fyd o'i fron,

Mewn dyfnion gyfyngderau

;

Fe weryd Duw hwynthwythau, gwna,

O'u trallod a'u cyftuddiau.

4 Pa fwya bo eu cyfyngder hwy,
Bydd fwyfwy eu cyfuron ;

Eu hedd meiufach nâ'r dil mei r

A lifa fel yr afon.

3
Er gorfod teithio yng wres y dydd,

Tros greigydd o'r diíFeitha;

Ni chaifF bod fyched ar un gwr,
Cânt ganddo ddw'r cu gwala,

H Y M N XCIV.

Adnod 7. Aiit Ncrth i Ntrth, &c,

1 A NÍT rhagddynt bawb o nerth i nerth^

l\ Nes cael yn brydferth ddyfod,
I 'mddangos i Dduw gar ei fron,

Yn Stion ei brefwylfod.

2 Vr îan, i'r lan tu a phen y bryn,
Lîe mae eu Brenhin Iesu ;

Ddiírygiant ddim nes raynd i'r ne',

Cânt gyd ag t deyrnafu.

3 Trwy 'fonydd mäwrion, dyfnion, duy

Ymlaen heb ofni gronyn;
Gan ddringo creigydd mawrion, ferth,

Pf lan trwy nerth eu Brenhin.

4 Rhyfelant a geîynion gad,

Trwy rinwedd gwaed eu Capten,

Congcwerant, lladdant ar bob llaw,

Nes jnyn'd tu draw'r lorddonat.

G 3 5 Ni
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5 Ni flina neb mae Duw eu rhan,

Y Hefg, y gwan, a'r clwyfus
;

O ras i ras fe dygiffef,

I deyrnas nef i orphwys.

6 L'e derfydd byth eu poen a'u gwae,
Eu trallod a'u cyftuddiau ;

Cânt ganu yn y nefoedd wen,
¥n iach ar ben eu fiwrneu.

H Y M N XCV.

Piuyfo ymlaen at yr Etifìddiaeth.

I f^\ Tyr'd ar frys, V Anwylyd pur,

\^J Cwpla'th addewid, na fydd hir.

Rhag im' ddiffygio a Uefgau,

A nychu o hiraeth i'th fwynhai*.

z Teganau'r byd, a'i blefer fydd,

'N iwy difias im' o ddydd i ddydd-;

'Dces ganddynt fwyn na meder mwy,
J'm denu idd i'w caru'n hwy.

3 Trwy ffydd 'rwy'n gwel'd yr ardal bell,

'Nghyd â gwrthddrychiau lawer gwell \

O ddydd i ddydd rwy'n pwyfo 'mlaen,

Nes nes i'm hetiíeddiaeth lân.

4 Caf gyflawn oîwg ar fy Nuw,
A'r Oen a laddwyd yno'n fy w *

Wyneb yn wyneb ac en wir,

Ynghanol y goleuni pur.

5 'Does genny' neges yma'n hwy,
Nac achos oedi gronyn mwy ;

'Ngorphwysfa, a îy nhryfor íy,

Fy ngobaith a'm ìlawenydd fry.

II Y M N

i
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H Y M N XCVI. Tt Ail R A N.

i T^) WY'n brefa am gynteddaiTm Du\v f

JV Mewn tir fychedig 'rwyf yn byw

;

Fel pererin llcfg neu ddieithr ddyn r

Yn c'rwydro 'mhell o'i wlad ei liun.

2 Pa cyd rhaid bod ym Mefec mwy ?

P'odd gallai y' Ngbedar fyw yn hwy ?

A orphennai'm fiwrneu maes o îaw,

I'm cartre' yn nhragwyddoldeb draw.

3 Fy ffryns o'r blaen aeth yno'n I!u,

Yn awr yn gorfoleddu fry;

Heb ofn mwy, yn ficr iawn
O'u concweft ac o'u taliad llawn.

4 Gan edrych gyd a phlefer mawr,
Ar faes y gwaed, o bell yn awr

;

Yn gweled uffern, angau a'r byd
Wedi eu concwero oll i gyd.

5 A minnau mewn gofidiau fil,

A myrdd o demtafiynau cul ;

Bron colli'r gamp, nes delo ffydd

I ddweud mai feiddo i yw'r dydd.

H Y M N XCVIT.

Ynghylch Dydd y Farn.

ì /~\ Arclwydd, p'am y rhed ein bryd,

\^/ Ar wag bleferau fy'n y bvd ?

Tu bwnt i'r bedd mewn gwîedydd pell,

Rhowd i ni olud can mil gwell.

2 F' ymddettyd y greadigaeth faith,

Yr haul a orphen ar ei thaith >

Y byd a lyfg, a'r fer a ffy,

Pan ymddangofo'n Iesu ni,

$ Aitfc-
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$ Archangel mawr mewn udgcrn gân,

I wyfio o'r beddau'r lludw mân ;

O'r môr, a'r tir, a'u galw'n llu

I'w barnu i entrych awyr fry.

4 Fe ddecluYbeddau ar godiad gwawr,
Eoreuddydd tragwyddoláeb mawr ;

Hwy ro'nt i'r ian fyrddiynau maith,

bob rhyw bobloedd, llwyth, a iaith.

5 Ufferu a nef ar hyn o bryd,

A ymedu â'r eneidiau. gyd ;

1 gwrdd â-'r cyrph oedd hyd yn awr,
Yn Uechu yn y ddaear lawr.

6 Angylion gafgla'r faintynghyd,

Yn gryno o bedwar cwr y byd ;

Yno hwy gipir oll yn llu,

I entrych y fturfafen fry.

7 Saint orfoleddant bob yr urî,

Pan welont arwydd Mab y dyn.

Fel boreu wawr o'r dwyrain draw*

Sy'n dangos bod yr haul gerllaw.

8 Difgleirdeb hardd ei wyneb pryd,.

Lewyrcha ar y faint i gyd,

Nes difgleiriont fel haul bob un,

Yn gymmwys megis ef ei hun.

9 Ni weîiíFetifeddîon hedd,

Ddim llid, na-digter yrv ei wedd,

Cariad gwna hwy yn ewn i fyn'd

At Frerthin Iesu fel at fFrynd.

io O orfedd barn c'od Iesu 'náwr,

Ynghyd a i dofrf aneirif fàwr ;

Angylion gyd â'r faint mewn hedd,

A mewn i'r briodafoJ wledd.

1 1 Pob un â'i balmwydd yn ei law,

Yn mynd tu a drw€ y ifefoedd draw*
Coronau aur neo befla-digoll,

A wifga'r etifeddion oíl

\z Cânr
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12 Cant ynaa gwyn fel üiain main K

A th'lynaa peraidd iawn eu fa<|i

I ganu'r hyírf d beraicd côn,

Tragwyddol Haìeluìa i't Ofc*.

H Y M N XCVIIÍ.

Rfyfeddu Rhad Rau

1 \T7 RTH fedHwl amdy ryfedd waîtb,

V ) dyfnder ma th ây gariad i

I eigion môr â'm henaid gwan>
Nes ffaelwi 'r lan a driagad.

2 Pan elwi chwilio'th gariad hae!,

Mae f ' enaid gwa-el yn boddí *

Ond plygu bellach, Arglwyûd, wnai
Yn waftad a'i ryfeddu.

3 Pa'm ceraift fì, d'wed, un o &ì
9

ganol hil Uygredîg

;

Wrth natur faeth £y ngwell heb lai

1 blith y rhai darrinedig.

4 O fafn drift gehenna gaetb,

Fy ngwared wnaeth yr Arglwydö;
Fy enaid bach am hyn boh tro

GaiíF lammu o lawenydd,

5 Pentewyn poeth ynghanol tan,

Yn myn'd yn íân i'm Uofgi ;

Achubodd Iesu f enaid, ào,

Yn dra enw og o drueni.

6 Glyned (y nghalon bcllach byth,

Duiv, wrth dy ddilyth eiriau

Fel teithiwy'n hoyw 'mlaen o hyd
Yo uniawn rhyd dy lwybrau.

MTMN
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H Y M N XCIX.
Can* v. 16. Melus odiaeth yw ei Enau, &c.

1 T[~* Ywalltwyd ar ci wefus fwyn,
'

£. Fas ag fy'n dwyn y galon;

Ei eiriau hyfryd ef fy'n hedd,

I r holl wir lariedd ddycion.

2 Uo gradd o'i lid, neu bwys ei ddwrn,
Sy'n 'ffernol ffwrn ddiffafr ;

Ei hyfryd wen, a'i guían gwar,
Sy'n nefoedd ar y ddaear.

3 O fewn y ddaear hon a*r nef#

Pwy fy iddo ef yn gymmár ?

Dymunol yw uwchlaw'r holl fyd,

Y mae e i gyd yn hawddgar.

4 Rhyfeddu wnaf o hyn i maes,

Anfeidrol ras fy Ngheidwad ;

Nid oes na feraph fyth ca faint,

All ddangos faint ei gariad.

5 Y nefoedd faith fy'n plygu, dan

Gyfadde' eu hanwybodaeth,

O fawr ddoethineb Brenhin ne'

;

Cyfryngwr iechydwriaeth.

6 Ei foli roaent fwyfwy bob dydd,

Yn newydd eu caniadau *,

Gan frefu am ei foli'n.well,

Ond ffaelu o faith bell raddau,

7 Rhifedi'r gwlith o angylion bra',

Cerubiaid a feraphiaid,

A'u fwn ynghymmyfg â'r holl faint

Sy am ddangos faint ei garíad.

8 Wrth geifio ei ganmol 'rwy ar goll;

Y mac e ol) yn hyfryd ;

'Does tafod un creadur byw,

Dd'wed pa fath yw V Anwylyd.

H YMN
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H Y M N C- Yr AilRAN.

t f~7Y undeb I â'i Berfon mwyn,

Jf^ Sydd im' yn dwyn diddanwch,

Na ddaeth i galon dyn erioed,

I feddwl fod fath heddwch.

2 Er gwerthfawrocced yw bob tro,

'Rwy'n eiddo fo, mí cara ;

Ac ef yn eiddo i minneu fydd f

Ac felJy bydd ì bara.

3 Pa fwya bwi'n mynegu eî gîod,

A'i hynod ryfeddodau,

Mwy gwerthfawr wy'n ei weìd o hyd,

Mewn byd o demtafiynau.

4 Wcl, merched Salem, dyma nôd
Fy Mhriod hynod hawddgar

:

Mewn nef a daear, tra ynoch chwytb,
Ni fFeindiwch byth o*i gymmar.

5 Eich cweítiwrwyn rhy gaîed aeth,

D' Anwylyd pa tath meddwch ;

N' a!I geiriau *i ganmeì, bellach tewcb f

Yn fuan dewch a gwelwch.

H Y M N CI.

Fy Nefaid I ni ddivg neb allan o*m Llaiu.

1 T^ /1 T ges ryddhad i'm henaid fwrtb,

|^r JL Unwaith oddi wrth yr ArgLwydd
Y'r amfer o\vn i'n lleíg a gwan,
Yn gnddfan dan euogrwydd.

2 A gaf fi etto fynM yn ol f

Fu yn ei gôl a'i gor!an ?

Na cbaf, fe'rn ceidw a liaw gref,

Fe dd'wedodd ef ei hunan.

3 A
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3 A gollaPr Ffrynd a ivn i fod,

I mi erioed anwyla?
Yn weil-mi cerais ganwaâh, do,
Na phlefer o'r melufa.

4 Pwy fydd yn awr yn uffeni drift

Gwerth gwaed y Crist anwyla'i
Pwy etholedig, d'wcdwch hyn,

S' o fewn i lyn gehenna ?

5 On'd gras effeithiol Duw oedd hya
A weithiwyd yn fy enaid ?

Nid all'fai neb tan nef ond fo,

Im gwared o'm caethiwed.

6 Efe'm digonodd i yn hir,

A ffrydiau o wir ddiddanwch
;

Rhows arnai'i ferch, a batd efmwy
I'm harwain trwy'r anialwch ?

7 Fy arwain i hyd yma wnaeth,

'R un ffordd ac aeth ei boboî

;

Fe'm cynnal etto ar íy *haith,

Trwy'ílormyddmaith, lhfeiriol.

8 Credais, mi greda tra fo chwyth,
Na chaf h* byth wrthgilio,

Am fod fy Mhrynwr gwridog gwyn
Yn waûad yn íy ngwilio.

K Y H N CU.

Percritidud*

x /^HWI bererînio» g
! ân,

\^J Sy'n mvn\i ixì ar Ganaan wlad,

Ni thariaf flnneu doim yn ol,

Ddynaf ol eich traul ;

Nes elwi i Salem bur,

Mewn cyfur Uawn î*m Tlf

:

O Ffrynd ttofcddwyr, rnoes dy law,

A thyn fi draw i dre\

2 Mi
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2 Mi g€*s arwyddion gwir,

O gariad pur fy Nuw ;

Ei ras, a'i dawe! hyfryd hedd,

I'm henaid rhyfedd yw :

Ymhell o*r babell hon,

Mae nghalon gyd ag e' ; O Ffrynd, tác.

3 Mae'r manna gwedi ei gaeî,

Mewn dyrus anial dìr,

Ymborthi caf, ond myn'd ymlaen,

Ar ffrwythau'r Ganaan bur :

Mae yno fwppiau grawn,

Yn llawn o fewa fr ÌLe ; O Ffrynd, läç.

4 Mi fentra 'mlaen yn hy',

Gan gyrchu at y nôd

;

Mi gefais, do ioT fFyddlon dyft t

Fe erchodd Crist im' ddod :

Fy mhechod yma ; th tyn,

Mae'n eiriol yn y ne' ; O Ffrynd, £sV.

5 F' hyfrydwch yw dy waitb,

A'm p!efer yn y byd,

Mae hiraeth llwyr yn f' enaid llaith

Am wel'd dy wynebpryd

:

Cael hefyd roi fy mhwys,
A gorphwys ar ây dde' ; O Ffrymî, £ÿr,

6 Wrth feddwl am y wîad,

A ragbar'towyd i'r pîant,

A chyfiawn degwch t fy Nhad,

Mae ar fy nghalon chwant,

I landio u*ch y nen,

Tu draw'r Lrddoncn gre' 3 O Ffrynd, fcfr.

H Y M N CÍII.

Yr Arglwydd yiv fy Ncrih.

x T\7Í I âf ymîaen, er pelled yw,

j.TA I wìad 'rwi am fyn'd iddi fyW ;

O'r diwcdd tiria'm henaid gwan,
O ddyfnder mor^edd mawr i'r lan.

H 2 Anîalwch
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2 Anialwch mawr mi aethura trwy^

Pa hain y digalonna'i mwy ?

Yr hwn a'm nerthodd i byd hyo,
A'm dwg i'r Jan i bea y bryn,

3 On'chaf íì dy gymdeithas wiw*
Mae'n boenus yn y byd inT fyw j

'Does plefer tan y nef pe cawn,
All lanw'm calon fach yn llawn.

4 Can mil o weîthiau gwyn ei íyd 9

Gai gongcweft ar íy meiau gyd;
Gaei bpd yn bur o mewn o maes,

A darfod íôn am bechod cas.

H Y M N CIV.

Maddeuant' i Wrthgiliwr*

1 ^^TID yw fy nyddiau yn y byd,

JJ^I Ood megis dyrnfedd gron i gyd,

A darfod maent, ni's gwn pa lun,

Wrth bechu'n erbýn Duw ei hun.

2 'Rwi'n profi meiau fawr a mân,
'Nawram fy nig^lonni'n lân ;

Eu rhif, eu nerth, ynghyd â'u lliw,

A wnaeth fy nghalon fach yn friw*

3 Fe'm twyllwyd, do, gwae fi yr awr,

I dorri deddf f ' Eiriolwr mawr ;

Edifar genny' wneud anghlod,

I'r un a'm carodd oreu erioed,

4. Maddeuaift ganwaith, maddeu hyn,

Arglwydd, canna fi etto^n wyn »

Rho i mi dyft, f' Anwylyd cu,

1 m clirio yn y nefoedd fry.

5 Na tharo fi, 'rwy dan îy maîch,

'Dwy'n abal diodde' p \ys ày fraich;

Duw ydwyt ti, 'dwyf fi otid dyn,

Fa'm lleddi waith.dy ddwylo'th hun ?

6 Gwn
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6 Gwn rnaî rhînweddol yw dy waed,
I bledio'm hawl o flaen y Tad ;

A chlirio'm frordd at oríedd gras,

A blotto meiau mwya maes.

7 Cofìa mai gwagedd wyf a gwynt,
A chonYm cwymp yn Eden gynt

;

A chofia mod yn teithio 'nawr,

Mewn byd fy'n llawn o feiau mawr.

8 'Rwy'n gweî'd mai ofer yw fy ngryro,

Na thâl íy addunedau ddim

;

Pechadur wyf, fy Nuw a'i gyr,
\NTawr wedi colli ei nerth yn lrwyr.

ç Pa ham y deft o'r néfaedd fry,

Ond i gongcwferor 'ffernol lu ?

Cyíìawna'th waith, a gwna ày ran,

Yn fuan ar fy enaid gw*n.

HYMN CV\
Percrindod.

1 ^^^Mdeithydd wyf fi 'nawr o hyd,

p Mewn maith a thrallodedig fycl;

Nid yma mae fy nghartre'n wir,

\Rwy'n teithio tu a Salem bur.

2 Pa*m carai'r byd, na'i wagedd mwy,
Hyd angau'n brin y deuant hwy ;

Gwell genny gara'r Ffrynd a ddaw,
Yn angau i 'maflyd yn fy llaw.

3 'fcwy'n pwyfo ar f ' Anwylyd cu,

Ei ddehau yn fy nghynnal íy ;

Pa ham y dof o'i gôl i maes,

Nes elwy trwy'r hrddoncn lâs ?

4 Er maint yw llid a brad y ddraig,

Fy nhraed ofodwyd ar y graig ;

Mae iEsu'n hwylio ngherdded im',

'Chai mwyach gyfeiliorni dim.

H X HYMN
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H Y M N CVI.

Gwaed yr O E N.

i f~\ Arglwydd. cofia'th angau drud,

V^^ A'th boer.au mawrion yn y byd!

A dadleu rhai'n ag uchel lef,

Tros P enaid tlàwd ynghanol nef.

2 O cofia'th wae, a'th waed a'th gurf

Ac ôî yr hoelion llymion dur !

Dy chwys i'r llawr yn ddafnau gwaed,
A'th glwyfau mawr o'th ben i'th draed.

3 'Rwy'n ceifio ymdreigîo af dy waed,

Gan gwympo'n llaw trugaredd rad :

'Does gweithred dda yn eiddo fì f

Aìì gleimio hawl pr nefoedd fry.

H Y M N CVII.

Tn erbyn Ofn marw.

i "ff^WED pa'ia yr ofni'rn henaid cu,

JLJr I fyn'd yn wyneb angau du ?

Y gelyn fathrwyd gynt dan draed,

Gan Frenhin nefoedd yn ei waed.

2 On' chawd y dydd ar angau'n llyn,

Yn lân ar ben Calfaria fryn ?

O ble mae'r colyn s'iddo mwy ?

A phie mae'r gwenwyn fy'n ei glwy'?

3 Pa'm ofnai 'mado â'r byd 'rwy'n byw>

Lle ces ofidiau o bob rhyw ;

A myn'd i'r ddinas dawel, bur,

S' a'i heolydd fel y grifial clir.

4 'Dyw marw it', fy enaid trift,

Ond naid o'r byd i fynwes Crist,

At feintlau ac angylion fydd

Yn gwel'd ei wyneb nos a dydd*
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5 Cai hedd o fewn ¥f Ganaan bell,

Caî ffryns a brodyr lawer gwell

;

Cai felus foli tr'o ynot chwyth,

Heb gwympo'n llaw'r Philijìiaid byth\

6 Mi gaf fwpperu gyd ä'm Ner,

Ymhlith y feintiau rif y fer,

Aeth yno i'r lan, ni's gwn pa lun,

Trwy'r unrhyw rwyôrau a mi fy hun,

7 Cai yno orphwys f'enaid trift,

Ar fron d' Eiriolwr Iesu Grîst,
Y Ffrynd a'th garodd cyn dy fod,

A phan yr oeddit bella 'rioed.

S Yn un cai yno weled tri,

Dirgelwch maith y nefoedd fry

;

Caf wel'd Creawdwr nef yn ddyn r

Y'n gwifgo corph fel fi fy hun.

9 Pryd hynny caf (gwynfyd yr awr .')

Wel'd myrdd o ryfeddodau mawr

;

Cwmpeini'r nef gänt gyflawn waitlr,

Rhyfeddu i dragwyddoldeb maith.
m

ro Rhyfeddu'r cariad mawr ei faintr

I droi fcrofeddwr fod yn faint

;

Rhvfeddu i lwch dd'cd i'r fath le,

Ddifgleirio megis Erenhin ne'.

1 1 'Ddaw angau byth roi i mi glwy,
Nac ofn marw i mîino i mwy :

'Ddaw triítwch, pechod cas, na phoen,

Ddim i gwmpeini'r addfwyn Oen.

HYMN CVIIL

Crist y KUdóyg.
1 Rofeddwr wyf fy Nuw (da iawn y gwyddoft hyn)'

Anheilwng iawn i fyw, tu yma i uffern lyn ;

Fy enaid gwan fydd dan ei faich,

Eftyn dy fraich a dwg f?r lan.

H 3 2 Oksv
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2 O iEsu'r Meddyg hael, tydi wyt yn iachau,

Tlawd bechaduriaid gwael, a ptiublicanod rai

;

Fy enaid gwan, ÖV.

3 Meddyliais gynt cawn fod cyn hyn yn gonc'rwr mawr,
Camfyniais, gwae fi 'rioed, 'rwy'n pechu hyd yn awr

:

Fy enaid gwan, cifr.

4 Rhif fy mhechodau fydd fel y mân wlith-brydnhawn,

A rhefny oll bob dydd o liwiau duon iawn :

Fy enaid gwan, £sV.

5 Mae gennyt ras yn 'ílor, zialm \ wella'm clwy',

A chariad mawr fel mdr na dderfydd m'hono mwy

:

Fy enaid gwan, &c.

H Y M N CIX.

Cyfur yn crhyn marw.

s T^ A*M na b'ai chwant ar f ' enaid gwan»

JÌ7 í landio or anial fyd i'r lan ?

O'r dywyll Jipbt,. o Babel gaeth,

Tr wlad fy'n llifo fel a îlaech.

2 Beth fy i mi gael o fewn y byd ?

Dim ond cyíluddiau o'r bron i gyd

:

P'odd treulia 'r dyddiau fy i mi fyw,

On* chai dy brefennoldeb wiw.

3 Wcl, P enaid, draw mae'th dryfor drud,

A'th ffyddlon frodyr fwya gyd ;

Dy Arglwydd a dy Briod cu,

Sy â'i deml yn y nefoedd íty.

4 Gai, V endd, weled yno 'n&hyd;

Y faict o bedwar cwrr y byd ;

Cai orphen ar òy lafur waith,

A charu i dragwyddo.ldeb maith.

5 'Traid i mi yno gario'r groes,

Na 'mdrechu â phechod ddydd na nos,

Nac ofni archolJ byth na chlwy',

Nac un o rwydau'r gelyn mwy.
HYMN
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H Y H N CX.
Echadur wyf, da gyr íy Nuw,
Llawn o archolüon o bob rhyw,

Yn byw mewn eifîau o waed y groes,

£ob munud awr o'r dydd a'r nos.

Ynghanol cyfyiîgderau caeth,

A myrddiwn o ofìdiau maith

;

Gad i mi roddi pwjs fy mhen,
I orphwys ar dy fynwes wen.

O cofìa fi ger bron y Tad,
A dangos iddo werth dy waed ;

pledia 'nawr ynghanol ne'

1 ti roi'th îywyd yn fy 11«.

Ti'm ceraifl i, O rhyfedd waith,

Mewn araryw o gyflyrau maith 1

O câr fi etto, tro ynwyf chwyth,
A châr fi'n nhragwyddoldeb byth.

O cadw fi yn dy gôf bob awr,

Wrth bledio yngbanol nef yn awr,

Dwg f ' enw mewn llyth'rcnnau llawn,

O flaen y faingc yn eon iawn.

H Y M N CXI. Tr Ail RAN,
1 f^\ AD i mi dreolio'm dyddiau gyd,

\J I edrych ar dy wynebpryd ;

A difyrru'm hoes o awr i awr,

I garu fy Eiriolwr mawr.

2 Ynghanol cyfyngderau du,

Yn agos attat cadw fi

;

Rho'm bcnaid gwan ei /elus hun
Byth rhwng dy ddwyfroo di dy han.

3 N'ad bechod bellach roi i m g^wy',

Xa^ ofn angau mHno i mwy ?

Gwna
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Gwna fi'n gyfarwydd iawn o hy<f,

A'r llwybrau'r ochr draw i'r byd.

4 Yn angau ddydd bydd im' yn Ffryndr
A gad fy enaid attat fynd ;

Saf ar fy nehau, a phledia'n gry',

Bod gennyf hawl i'r nefoedá fry.

j O cofia fi pan bwi 'n y bedd,

A chafgla'm llwch i'r lan mewn hedd;
O arddei fi'n y farn a ddaw,
A gofod fi ar dy ddeheulaw.

H Y M N CXII. rDrydedd RAN.
s H^R'wi yn dy gwmpnî* V Arglwydd mawr>

§ 'Rwi wrth fy rhodd bob munud awr ;

A blino 'rwyf, íy Nuw, o hyd,

Yn nwndwr ac yn nhwrf y byd.

2 lach wyf pan byddwi yn dy wydd,
A'm henaid yn dy foli'n rhwydd ;

Tr'wi yma'n byw, Duw gwna fy IIêì

Yn agos iawn at borth y ne*.

3 A dyro im' dy gwmp'ni o hyd;„

Tr'o raid im' aros yn y byd
;

Diddana íi mewn anial dirf

A ffrydiau o ddiddanwch pur,

4 Gad i mi weld mai ti yw'ra rhan,

Gad i mi'th ganfòd ym mhob man j

Gad i mi'n waftad blygu lawr,

I dy lan 'wyllys bob yr awr„

H Y M N CXIH. YBcdwaredd RAK
i /OWNA, Arglwydd, f?n goloín gry\

\j£ Sefydlog yn dy demel di*

1 lynu wrthyt ti yn lân,

Ymhob rhyw drallod fawr a mân.

2. Dal
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% Dal fi, fy Nuw, dal r\ i'r lan,

'N enwedig da! fi llc 'r wi'n wan ^
Dal fi yn gryf, ncs myn'd i maes,

O'r byd fy'n llawn o bechod cas.]

3 Gwra fi'n gyfoethog vm mhob dawn,

Gwna fi fel faìen peraidd iawn
;

Gwna t\ fel feren o eu wiw,

DdifgTcirio yn y byd 'rwy'n byw.

4 Dyfg fi mewn gorthrymderau triíl,

I bwyfo ar f' anwvlaf Grist ;

Dyfg & wrth fyn'd o'r byd i maes,

I gario'r dydd ar angau glâs.

5 Dyfg û 'mhob man, dyfg fi p3 fodd

I ddweud a gwneuthur wrth dy fodd
;

f
Dyfg í\ ryíela â'r ddraig heb goll,

A dyfg fi gongc'ro'm pechod oll.

6 Tra cafYwi rodio'r ddaear hon,

Rho'th hedd it\ afon tan fy mron ;

Ac yn y diwedd moes dy law,

Fm ledio mev*n i'r nefoedd draw.

H Y M N CX-IV.

Nezvyddicn da.

i "^^TEwyddion braf a ddaeth i'n bro,

i^l Hwy haedden gael eu dwyn ar go',

Mae'r Ie su wedi cario 'r dydd,
Caiff carcharorion fyn'd yn rhydd,

2 Mae Iesu Grist o'n hochor ni,

Fe gollodd ef ei waed yn lli',

Trwy rinwedd hwn fe'n dwg yn iach>

1*1 ochor dra.v 'mhen gronyn bach.

3 Wel, F enaid, weithian c'od dy ben,

Mae'r ífordd yn rhydd i'r nefoedd wen ;

Mae'n g'lynion oll i gyd yn awr,

Mcwn cadwyn gan y Brenhin rnawr,

HYMN
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H Y M N CXV.
T Pererihion.

1 \Sl 7 EL> d yma'r pererinion dewr,

VV Achubwyd yn y íìormydd raawrj
Dan Seir.ai fe cynhaliwyd hwy,
Pwy elyn a'u gorchrfyga my ?

2 A gwaed yr Oen eu prynu wnawd,
£u henwau 'mhlith y faint a gawd;
Hwy a gyfrifwyd yn ddilai,

O rif y bendigedig rai.

3 Nid angau mwy, nac erlid maith,

Nid ofn dim mewn anial daith,

Nid meroedd mawr o ddw'r a tr&n,

All rwyftro rhai'n i fyn'd ymla'n.

4 Iesu yw eu Ffrynd, a'u Prynwr drud,

Eu Tr, a'u Tryfor yn y byd;

Eu Harch, fe'u caria maes o law,

Yn ddiogel trwy farwplaeth draw.

j Pwy fatter yw i'r rhai'n i gyd,

Gael eu dirmygugan y i)yd ;

Eu henwau da, a'u parch, a'u brí,

Sy 'nghadw yn y rrefoedd fry.

Y

H Y M N CXVI.

Canmoliaeth o Gariad Crist.

R TESu'n ddilai a'm gwared o'm gwae,

Fe fafiodd fy mywyd, maddeuodd fy mai.

2 Er pelîed y cas f?n wîr oddiwrth ras,

Fe'ai carodd yn amlwg yngolwg fy nghas.

3 Fe'm golchodd i'n rhad, do'n wir yn ei waed,

Gan felio fy mhardwn ihoes i mi ryddhad.

4 O melus
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4' O melus yw'r wledd, ce's weled et wedd,

Fy Mrenin a'm Prophwyd mwyn hy frydmewn hedd.

5 Fy Mhriod a'm Pen a.rwygodd y llen,

Fíbrdd newydd a bywiol íy ì fyned uwch nen.

6 F' Arweinydd i dre' yw'r Iesu'h ddible,

Fe'm ceidw rhag niweid, ca' fyred íi ne\

7 Mi wela fy mod yn awr tan y nôd
O'm Priod cywir^f, dilynaf ei droed.

8 Fy enaid i fydd yn awr nos a dydd,

Am ganmol fy Iesu a'm rhoddodd yn rhydd,

9 Ffarwel fo i'r byd, a!i blefer ynghyd,
Ar dryfor y nefòedd fe redodd íy mryd.

io Fe'm ccdodd i*r lan pan oeddwn yn wan,
AmlygoddF Anwylyd iy rhydd-did a'm rhan.

1

1

Fe roes i mi faeth, o win ac o laeth,

O'r pydew fe'm cododd, yn gadarn fe'm gwnaeth.

12 'Rwy'n gweled bot> dydd mai gwerthfawr yw ffydd,
Pan elwy

,

i horth aegau fy angor a fydd.

1 1 Mwy gwerthfawr im* yw nâ chyfoeth Peru,

Mor ddiogel i'm cynnal ddydd dial ein Duw\

H Y M N CXVII.

Gwynfyd y Saint.

1 f~\ Braf yw meddwl am y frainr,

Y_y A'r gwynfyd fydd i bawb.o'r faint;

Y cyfiawn bif, brenhinol had,

Gwir etiíeddion Ganaan wlad.

2 Er teimlo gwae, a d'o.dde gwawd,
Wrtn ado'r bvd er mwyn cu Brawd

;

Trwy ganol Ilid hwy ânt yn Lu,

Yn iacn i íryn Caerjalejn íry.

3 'Nçt
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j 'Nol hela eu pererindod maith,

A gorphen ar eu Uaíur-waith,

Cânt fedi yn y nefoedd wen,
O fFrwyth eu llafur uwch y llen.

4 Iesu a'u harwain hwy mewn hedd,

O'r anial wlad ì*r nefol wledd

;

ras i ras fe*u leda'n rhodd,

1 dir y bywyd wrih eu bodd.

5 Wel, dyma'r dydd dihangant hwyt

Ffarwel eu maith oüdiau mwy
;

O happus awr, a melus bryd,

'Ranghofìant eu gofidiau gyd e

6 A dyma'r dydd y derfydd gwae,
Dydd dechreu hir o lawenhau ;

Dydd o gymmundeb melus yw,
Heb gwmmwl du rhyngddynt a'u Duw.

7 Cânt yno edrych yn ddiball,

Fel cyfaill llon ar wedd y llall,

Yn wyreb hardd eu Priod cu,

A\i hena Frawd efgynnodd fry.

8 'Ddaw newyn byth na fyched mwyf

Na diffyg hedd i gwrdd â hwy ;

Cânt yno yfed yn ddilytb,

O afon bur y bywyd byth.

H Y M N CXVIII.

Gcbeithio yn erbyn Gobaith*

1 TPJA'M digalonna'm henaîd gwan,

J; Ond wn t ti, Arglydd, ar îy rhan ?

Ac ond w\ f fînnau 'n un o ri'

Rhai br^nwyd ar ben Calfari ?

t Oni al/aift arnaî, ARCLWYDDCun,
Do, ganwaih wrth fy enw f ' hun

;

Ac oni wneft f?n gonc'rwr llawn,

Ar demtaíìynau iawer iawn ?

3 Cyn-
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3 Cynheüaíft fi mewn dyrus daith,

Rhag cwympo'n erchyll lawer gwaith j

Yn amddiffyn.fa buoft im*

Pan o'wn fy hun heb allael dim.

4 D'wed, f' e^aid, p'am na's claîmi'n hy\
Dr gwvddol hawl i'r nefoedd fry,

A phledio'n wyneb cnawd a byd,

Mai'r Arglwydd yw fy Ffrynd o hyd

5 Gwirionedd yw, fv meiau fvdd

\M fy mhwyib i wared nos a dydd ;

Ond credu wna, tr'o ynnwi cbwyth,
Na íynni fy anghofio i by.h

6 'Rwy'n ffîeiddìo pechod o bob rhvw,
'Rwy n blino ar y byd 'rwy'n byw,
'Rwy'n caru'th faint; ond dyna côd
I cithau ngharu innau 'rioed ?

H Y M N CXIX.
Tryfor y Saint.

i T^\ UW yw fy Xhad, iddo boV c!od,

^L/ Am iddo 'ngharu cyn fv mod;
Crist yw fy Xghyfaill i a'm Pen,
A'm gv\lad artrefol fy uwch y nem

2 Pry mae fy nhryfor pur dilyth,

A'r goron gaf û wifgo byth :

Fe fy gnodd nefoerid Duw fy mryd f

Nes 'dwi'n ddieithr yn y byd.

3 Myrdd o fy mrodyr anwyl fy,

Yn gorphwys yn y nefoedd fry
;

'Nghyfeiliion goreu fy mewn hedd,

Yn canur ochr draw i'r bedd.

4 Hyd yma y'm deliaiít trwy dy ras,

Duw, dal û etto o hyn i maes

;

Crytha íy yfpryd ar fy nhaith,

I landio tros ddyfnderoedd maith.

I ç Mt
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Mi ddringais greîgydd, 'down ond gwin,
Rh^feddu 'rwyf p'odd des i'r lan ;

Tebygol bod fy mhwys i fry

'N ddirgelaidd ar f * Anwylyd cu.

Rhyfeddol fel cynheliaiíl fi,

Vn erbyn myrdd o elynion cry

;

Trwy ddyfroedd mi es, na's gvvyr un dyn
Mor ddwfn oent, ond ti áy hun.

H Y M N CXX.

1 Tl IS A R*n fiwrneu trwy'r anialwch maith,

iVJL Mac'r ttid a*r tonnau ar ein taich,

Geîynion crchyll ar bob llaw,

Cyn ennill tir y Ganaan draw.

2 Ond pan y landiom yno i'r laa,

Fe iwyr anghofu'n henaid gwan,
Y gofid triit, y poen a*r traul,

A gawfom yma tan yr haul.

3 Munudyn yn y nefol fyd,

A etryb ein holl boenau gyd ;

Radd leia o ogoniant fry fydd wcll,

Na holl dryforau'r India bell.

4 P'ara ofna'i fy ngelynion mwy ?

Clwyfwyd.y cryfa o honynt hwyf

Can's pen y ddraig a figwyd frjr
9N y frwydr fawr ar Galfari.

5 Mae gennyf hawî, doed fel y del,

I addewidion i'ydd dan fel

;

Mi gredaf mwy, pwy roiff im* nôd

I Dduw i dorri ei air erioed ?

HYMN CXXL Xr Ail R A N.

*p ODD byddai dîawd ? fy enw ga'd

Yn llyfr y cyfammod rhad.

A go'lai
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A gollai'r dydd, a Mrawd yn ben,

A Chapten yn y nefoedd wcn ?

2 Ni ildai ddim o'r macs yn llyn,

Mi ddringais dylau roawr cyn hyn,

Mi dynnais oen o balfau'r llcw,

Mi dorraf ben Goìia glew.

3 'Rwi'n caru ei air, a'i 'fengyl faitb,

Ei g'fammod mawr a'i ryfedd waith

;

'Rwi'n caru ei ordinhadau iach,

A'i gyfraith bur bob jotta fach.

4 'Rwi'n caru'r man mae Mhriod cu t

A hwnnw ydyw'r nefocdd fryj

'Rwi'n caru maingc ei ras dan go*

Lie cej faideuant lau er tro.

H Y M N CXXII.

Dedwyddwch Tragwyddoídcb.

i f^\ AF fod yn llonydd byth, pan etifcddwi'm braint,

\^j 'Does ^ofid mwy ymblith y gogoncddus faint;

Cafryno fyw 'mheîl awch y byd,

A'm ferch i gyd ar Iesu gwiw.

2 Ni htàegfatan wan i'm cartre' uwch y nen,

'Ddring pechod by th Pr lan, i drcthwy'r nefoedd wen.
'Ddaw dim i'm cwrdd yn Seion fry,

Yn fuan ffy rgelynion fFwrdd.

3 'Dces wrthddrych mwy î ga*l î demtio'm henaid Ilaith,

Nac unrhyw bleícr gwael yn nhragwyddoUeb maith ;

Dim gwagedd ffol mewn nefol fyd,

I dynnu'm bryd byth ar cu hol.

H Y M N CXXIII.

O Goffadwriacth am Farivo!aeth amryw o ral

diíwioì oddi amgylch Llanfawel.

i TT V myfyrdodau i'n felus fyf

JT Wr^ gofio'r dorf fy'n moli hj ;

I 2 Pob



Pob nn yn ddifgìair yn ei le,

'N rhagori ar ter yn entrych ne\

2 Fe! y rhagora'r perìau drud,

Ar dom a forod fy'n y byd,

Mil mwy rbagor aeth fy'n eu gwedd
Nâ'r pryd yr ce'nt tu yma i'r bedd.

3 Yr haul g'wilyddia maes o íaw,

Wrth wei'd y rhafn naewn dydd a ddaw »

Fe 'mgyddia'r lioer ni 'mddengs mwy,
Gan lcwyrch eu difgîeirdeb hwy.

4 Mae yno heddyw rai yn îach,

Rodd' fTarwel in' dros ronyn bach

;

Yn ddiítaw iawn dihangfant hwy,
Vi fabboth fry s* heb ddiwedd mwy.

5 Aethant i raaes o'r cyftudd mawr,
Eu gotìd oll a ddarfu 'nawr :

Maent beddyw'n canu, canant bytb,

Heb fwn pechadur yn eu plith.

6 Myrddiynau o fyrddiynau a mwy,
O gyfeillion newydd gawfant hwy,
Oll arnom ni'n rhagofi 'mhell,

Ac yn eu caru'n llawer gwell.

H Y M N CXXIV. Yr Ail RAN.

i T T W Y gawfant weld, O gwyn eu byd î

X JL 'Ä hen bererinion yno i gyd,

Gynt gwedi bod mewn dw'r a thân,

A myn'd trwy'r pyrth i mcwn o'u blaen.

2 Rhai gwedi mynd i ben eu taith,

Er's miloedd o flynyddau maith,

Ac etto ir ÍEsun canu clod,

Mor felus a'r awr gynta erioed.

3 Ymhlith y rhai'n hwynthwythau maen,

'Nawi yn eu helfen oll yn lân
i

Af
o
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A'u hyfryd fwn debygwn fydd,

Yn beraidd iawn i gluíliau'm fíydd.

4 Darfuant hwy yn lân yn awr,

Ag amryw derfyfgiadau mawr;
Y poen a*r gofid oll i gyd,

A*r temtafiynau fy'n y byd.

5 Fel hyn y daeth, gadawyd ní,

I fyn'á i maes yn erbyn llu

O elynion hyll, dichellgar iawn,

Heb wybod bryd eu congc'ro cawn.

H Y M N CXX V. TDrydedä R A N.

i f^ YfeilHofi oe'nt mewn dw'r a thân,

\^j Wrth deithio'r Jlwybr cul ymlaen >

Yn fFyddlon iawn 'mhob man a lle,

At 'r hyn berthynai i deyrnas ne\

2 Maecariad Îesu eu Prynwrdrud,
Wedi eu cono\ero 'nawr i gyd;
Fel na aîlant lai o ganol ne',

Nâ chadw eu goiwg arno fe.

3 Eu coronau difglair fy ar eu pen,

Yn rhodio yn y neíoedd wen ;

A'r palmwydd gwyrdd, eu haiwydd hwy r

Na chant fyn'd i ryfela mwy.

4 Eu tafod wedi ddyfgu fy,

Yn holl ganiadau'r nefoedd fry ;

A'u byfedd yn gyfarwydd cair,

O chwareu ar y deíyn aur.

5 Difgwyl y maent bobmunud awr>

Am weld yr adgyfodiad mawr,
Tt cyrph fy'n gorwedd yn y bedd,

Gael rhan o'r briodafol wledd.

I 3 ÍMT M !*
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H Y M N CXXVI.
Gwartdìgaeth yn nefau.

1 /~V& diwedd fe îachawyd fy nghlwy',
V^/ Na lwfrhaed crcdadyn mwy ;

Ei air a íaif, a'i 'ddewid wen,
Er oedi yn hir 2 ddaw i ben,

2 Dyma gyfarfod hyfryd iawn,
Myfi yn Hwm, a ÍEsu'n llawn

;

Myfi yn dlawd heb feddu dim,
Ac ynteu'n rhoddi pob peth im\

3 Y t>ywyd wyf fi 'nawr yn fyw,
Sy'n meddu hapufrwydd o bob rhyw;
Hapufr.vydd yw, O d'wedwch pwy'
A weliff ddiwcdd arno mwy ?

4 Mae'n bryfio at bryd i ganu'r gfo,
Concweft gelynion fawr a mân

;

Cannir ni'n wyn, r«í fyddwn iach
O'n pechod o!l 'mhen gronyn bach.

5 Yn awr mae'r dyddiau'n gwir nefau,

At dragwyddoìdeb fy'n parhau ;

Un funud at y llall heb ble,

Sy'n myn'd â'm henaid tu a thre'.

6 Na fryfiwn mwy, credwn yn glau,
Mae'n gwarecHgaeth yn nefau

$

Gwelwn arwyddion braf o'r dyddt

Mewn corph ac enaid fynd yn rhydd.

7 Trwfiwn ein lampau, rho'wn ein 'ílen,

Yn Uawn o olew hyd yr en :

Na chyfgwn mwy, ond 'drychwn draw,
Fe waedda'r Priodfab maes o law.

H Y M N
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H Y H N CXXVII.

Dydd Nadolig.

1 T5 L A N T ffyddlon Seion dewcb,

|J A liawenhewch i gyd,

Ymlaen â chwî fel milwyr da,

Yn llon er gwattha'r \\\d ;

O hyfryd ddedwydd awr,

Mejfiab mawr a ga'd :

Henffych i'r dydd, a'r boreu daeth

Y iachawdwriaeth rad.

2 Er i ni golli *r hedd,

Ymharadwyfaidd wiw,

A bod yn fyrr o gadw'r fraint»

Myn'd dan ddigofaint Duw :

Ni gawfom Had y wraig,

Yn gadarn graig i'n traed ; Henffych, &V

,

3 Addewid gafwyd do,

'Nol inni fyrtbio ymhell,

Arfaethol ras hawl in' a roed,

Gawd ar gyfammod gwell ;

Mae'r fylfaen yn ddigryn,

Ni chollir un o'r had : Henffych, fc>V

4 Anfeidrol fendith fawr,

A ddaeth yn awr i ci,

Mae gennym archorTeîriad gwiw,
Yn cyhocádfrjuiiti,

Maes o'r caethiwed du,

Rhai ga'odd y rhyddhad; Henffych, &c,

5 Er gwaethayi/áff fydd,

Yn temtio ddydd a nos,

Mae gennym hawl i'r tryfor da,

Fe bara o oes i oes

;

Ffordd newydd gafwyd do,

I dcithio at y Tad ; Henffycb, tjfc.

HYMN
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H Y M N CXXVIIÍ. TrAilKAK
i T^Rachefn llawenhewch,

1 3 Cbwi etholedig û\
Mae'r orucbafìaeth gwedt d'od,

/ Trwy Grist ein Priod ni ;

Er cyfeiliomi 'n hir,

Cawn dd'dd i dir eîn gwlad,

HenfFych i'r dydd a 'r bore daeth

\ Y iachawdwriaeth rad.

2 I'n gwared daeth ein Ffrynd.
Pan oe'm ni'n mynd ar goll,

Mae pob cyflawnder yntho ef,

Yn trigo oll yn oll

;

Can's felly r Oen dinam,

A wnaethpwyd gan y Tad * Htnffych, &c.

Wel dyma'r newydd da,

A lawenycha'r triír,

Mae'r ddraig a fatan er eîn mwyn,
Mewn cadavy n gydâ'n Cr i st ;

Pan figôàd êftTlíoÇ
"

Fe 'nillodd nefol wlad : Henffych, ÜV.
h

H Y M N CXXIX.

Brcfiadau am Ogoniant.

I Vf 7 RTH gofio'r Jerujulem fry,

\/S Y ddinas prefwylfa íy N u w r

Y feintiau a'r angylion y íyr

Yn canu caniadau o bob rhyw ;

Am mai yno mae nhryfor i gyd,

Nghyfeillion a'm brodyr o'u bron,

Fy nghalo» fy'n brefu o hyd,

Yn fuan am fyned i hon..

'Ngelynion yn greulon y fydd,

Hwy rwygent fy enaid pe çaen*,

•Rw/a
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*Rwy'n profi bob monud oV dydd,

Nerth faethau gwenwynllyd y rhai'fl ;

Am íod fy ngofidiau mor fawr,

A'r llewod uffernol fath lu f

Pe cawn fy nymuniad yn awr,

Trwy angao dihangwn i fry.

3 Fy enaid fychedig i fydd

Wrth deithio droi fryniau mor faith,

/ Yn difgwyl yn daweí bob dydd,

I gwrddyd â diwedd fy nhaith;

Fel darffo fy ngofid a ngwae,
i Fy nhraîlod, fy mlinder a mhoen
I A dechreu'm gorfoledd didrai,

\ Caniadau tragwyddol i'r Oen.

4 Er gofid a blinder o hyd,

A rhwyftrau bob munud o> awr,

Er gelynion echryflon i gyd,

Sy'n curo fy yfpryd i lawr

;

Fy enaid Uuddedig a ddaw,

'Trwy demeíT, trwy donnau, trwy dân,

Er gwaetha pob dychpyn a braw,

I'ra cartre' tragwyddol yn lin.

5 Mi gara f ' Anwylyd o hyd,

Fy Mhrynwr, fy Mhriod, a'm Pen,

OV diwedd fe fugrodd fy mryd,

O'r ddaear i'r nefoedd uwchben;
Gwynfyd a fae'n gorwedd yn awr,

\n Üonydd yngwae'od fy medd,
Mi godwn ar doriad y wawr,

Vn fuan i weled ei wedd.

H Y M N CXXX.
rConcwe/ì diivcdda}\

l TJEchadur wyf 'r Arclwtdd a'i gwyr,

JL Pechadur a garwyd yn rhad,
Pecbadur a gliriwyd yn Uwyr,
Yn rhyfedd trwy rinwedd y gwaed

;

'Techad.
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Pcchadur a örfu fyn'd try
Ryw 'ftormydd ó ddyfroedá a thän,

/ Pechadur na orphwys byth mwy,
Nes dnngo i'r nefoedd yn lân.

2 Y rhyfel o'n hochor ni fydd,

Er cymmaint ein tuchan a'n cwyn,
Pwy etto 'rioed gollodd y dydd,

Trwy waed'yr Immanuel mwyn
;

Fe ddryiliwyd fy Arclwydd ì'n friw"t
*

Rhwng mwrddwyr ar Calfari fry,

Wel bellach mi mola trw'» byw,
Fe brynodd y nefoedd i mi.

'Ngelynion er cymmaint eu Uid,

Yn lluoedd a deíîir i'r llyn,

Fcrhwymir hwy'n 'ígobau ynghyd,
Dechreuad llawenydd yw hyn ;

Mwy etto fy enaid yw'th fraint,

Ond landio tu araìl i'r bedd,

Cael treulio ymhlith yr holl faint,

Sabbothau tragwyddol o hedd«

4 Pryd hynny cai glywed y gair,

Y gair fydd felufach nag un,

Yn íeinio ffurfa'en y nef,

enau V Anwyíyd ei hun,

Dewch blant bendigedig fy Nhad t

Dew^h etholedigion i gyd,

Meddiennwch y deyfnas yn rhad,

Bar'towd ich' cyn feiliad y byd.

5 Y baradwys af iddi cyn hir,

Mae afon y bywyd yn hon,

i
Yn Ilifo fel grifial yn glir,

1 ddiodi'r fychedig o'u bron ;

I

Mae hefvd ynghartre' fy Naf,
Afonydd o iaeth ac o fel,

Wel bellach tu ag yno mi af,

A deued hi fel ag y del.

6 Fe'm cod i ben Nebo yn Hyn,

Ca' welcd gwlad Canaan o'i bron,

Y ddìnai
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Y ddinas ce'í ganwaith cyn hyn,

Addewid o fyned i hon ;

Ac yma cai adael fy nghna^ d,

Lawr eiiwaith i'r ddaear y bu,

Améwlan ymreichiau fy Mrawd
I ganol Jerujnlem fry.

H Y M N CXXXI.
Etholcdigaeth.

i \7R Arglwydd a'm carodd i'n rhyfedd erio'd*

t Fe'm cywir adnaSu ymhell cyn fy mod 9

Arfaethodd yn gynnar fy rghddw 'n ddigel,

Pan gwnaeth ei gyíammod yn ílcr dan fel.

2 A chariad tragwyddol fe'm carodd i do,

Clod iddo trwy'r nefoedd, fe'm cadwodd mewn co' ;

'Sgrifennodd fy enw, 'mhüth y«o ryw bryi,

Y rhai a etholodd cyn feiîiad y byd.

3 Er i mî drofeddu glân gyfraith fy N7uwt

Do ganwaith ei demto a'i flino gwir yw ;

Ni altrir, ni thorrit y weithred a wra'd,

Gynt yn nhragwyddoldeb, fe ddwedodd fy Nhad.

4 Wel, dyma fel carodd fi*n rbodd ac yn rhad f

Pwy dryfor tan neíoedd mwy gwcrthfawr a ga'd ;

Oen anwvl ei fynwes a ge rais heh ge1 t

Mae yr.tho'n guddiedig íy mywyd dan fel.

5 Mi ge's y Ffrynd goreu, fyth, fvth alTfai fodf

'R addewid a roddoid dì thorrodd erio'd ;

Er byw'n ei ogoniart ynghanol y nef,

Mewn awr o gyfyngder fe wrendy fy llef.

H Y M N CXXXH.
T Ffordd newydd trwy Grist.

ÜFt
rdd newydd wnawd gan Iesu Grist,
bafio neibio ì ufì'ern drilt,

Wcdl
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Wcii: t< phalTìCfìtu gancco fef

ganol byd i gaoo! pe\

x Agorodd ef yn lled f pen.

Holl auraidd byrth y nefoeJd wcn f

Roi rhycd d»d i'w gariadau ef,

1 mewn i holi drigfannaa r cef.

3 Gwcawd llwybr rhydd, 'does rhwjfir mwy,
Na's gall c^edadyn corn trwy ;

Gelymon hyll rowd dan ein traed.

Ac angau'n ffrynd, trwy nn y gwaed.

4 Pa'in 'r ofnwn dragwydceldeb mwy,
Pa'm'r ofnwn forio actynt hwyt

Y rhai i'ntvba gl)*T> >n ber,

Yc canu hedcyw uwch y fer.

5 Os tonnaa gawn, a 'ftormydd chwith,

Mae Dvvr o'n tu, ni íoddwn byth i

Credwn yn gryf, dewn maesro iaw

Yn iach ír kn yr ochcr draw.

6 MTTüiiynao o frodyr anwyl fy

C/u gcfid oli yn gorphwys íry

;

'Chas neb o'r rhei'ny fyn'd yn rhydá

B . r brc£ o bwys a gwres y dyc<L

- Pa'm y difgw fyn'd i'r nef,

Heb gario'r groes a gariocd cf

;

Mwy rrei-s f)dd y neioedd, pan

Yr c!©m ìcdi yn y man.

H Y M N CXXXIII.

iú Duw, Rhjfuídod j CrcJaù

I T^ H
;
fei£a *r wyf, O Arclwydd con,

Jtv I t! f pgalw enoed yo un,

rf acoawic

:. - . -
-:•- ddo

i D*ed
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• D.ved ble mae 'm bath a ga'od.i rai,

Wcdi ymdroi me.'. r. pecnad caî >

A 5eiadir un yn £*/*/» íry,

Wrt íei cr.y-5.

5 Pan gv e!w: r'

1

hun, yngo!cuni grat,

A gwe!d pm frjfi b'.'e ie: i ra'1 e
,

: 1

Mse'm tafod ny' yn myn'd
;

A mir.neu 'n g ', aecci gras : gyd.

4 Hyd yma arr, eînialiî £ yn rhodd.

Ni'i g'.v-fl pa ham, ni'i gwn ca fcdd;

Ni ferrai neb, ocd ti yn v. :r

Fv !ed:o trwy'r fa:h acia! dir.

5 'Doeii rteb a ddalfai 'm henaid gwan,

I c-d-rir^o cre ; £vcd rr.awr fr -an,

A mvn'd trvy lvnnoedd dyfricn ch\ii:

Y bdodd mii heb ^.-: : :

6 Weì etto helpa'm heruìi ^sn,
Sts ccí o'r moroedd c i'r !cr\

A cr.cel fy uhraed ar fanâaicd sir,

O fewa i g*e;au : cdita: tan

7 Y| |<£ c:,

D^rg ::c a':h (&d vj -
.

Me-.vti 'ilonayòd reawr n waáâd gad

ím' : ..;. ! o u UbfiÛl *r

H Y M N ..XXXIV.
ì' L'.:ì' L :, v.

ESgynnodd e : f jna*T frfbflM

•:r:r:d gc!.n:.r, ra' neofei ;

Ni :gc.,-: ,vne.

*'
- * ': -

. e-.

X 3 Wc!,
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3 Welf
blant, gorfoleddwch, ni gawfom y dydd,

Trowyd fatan oddi yno, mae'r nefoedd yn rhydd t

Fe bechodd, fe gwympodd o eotrych y ne\

Ni bech'íom, fe'n prynwyd, ni gawfom ei le.

4 Ar fynydd Calfaria hiliogaeth y wraig,

Mewn rhyfel o'r tecca' orchfygodd y ddraig ;

Fe figodd ei choryn, rhows iddi'r fath glwy',

Feì gallwn, er gwanned ei chonc'ro hi mwy.

5 Wel f weithian cymmerwch eich arfau yn hy\
Dewch alîan i ryfel yn erbyn y llu,

Ni rhoddwn hwy'n fuan i lawr tan ein traed,

Cawn ganu am goncweft yn röinwedd y gwaed.

H Y M N CXXXV. Yr Ail RAN.

i |L IW Oliannwn yr Iesu am hynny bob un,

i\ JL Bu farw ar Gal/ariar Emmani/el ei hun j

Fe gym'rodd ein beiau, eu pwyfau a'u poen»

Dioddefodd y cwbi mor llarîaidd a'r oen.

2 Daeth uffern, a'r ddaear, a'r nefoedd ynghyd,

I gonc'ro'r MeJ/ta Iachawdwr y byd ;

Fe fafodd i fynu, fe 'nillodd fath glod,

Bydd coffa am dano tr'o'r nefoedd yn bod.

3 Fe gurodd gehenna, fe gonc'rodd y byd f

Fm 'go^odd y nefoedd oedd gauad o hyd ;

Díffoddodd ar unwaith yn gyfan â'i waed f

Holl felldith y gyfraith ac angcrdd ein Tad.

4' Pob bryn HVi goftyngodd, gan lanw pob pantf

'Radwyau fe'u torrodd, fe fychodd bob nanti

Palmentodd bdb llwybr o'r ddaear i'r ne\

Fel gallai'r briodas-ferch gael digon o le.

5 Mae'r Brenhin ei hunan yn cerdded o'r bîaen,

Yn treio grym dyfroedd, a phoethder y tân f

Ni chaíffei anwylyd fwyn byfryd fynd gam f

Nes torri grym dýfroedd, a diffodd y fltem.

6 Wel,
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6 Wel f bellach dechreuwch, mae'n ddigon o bryd f

I ganu caniadau i Iachawdwr y byd ;

Ni feiniwn y ddaear a'r nefoedd uwch ben f

Hofanna, Haleiuia, Hofanna. Amen.

H Y M N CXXX VI. TDrydedd RJN.

1 1T Hen Aida ga's gynnyg ar gadw ci holl

£\^ Hiliogaeth heb bechu a myned ar goll

;

Fe gwympödd y cynta', 'r ail 'nilìodd y dydd,

Ac yn ti or'chafiaeth daeth miloedd yn rhydd.

2 Bu'r frwydr yn amlwg ar Galfarì fty,

Fy Arglwydd ei hunan yn erbyn y llu ;

Er cael hwy bob mantais, eu byddin y.n gref,

Concwerodd hwy'n loyw 'ngwydd daear a ae£

3 Pwy fentrai gymmeryd /ath arfau a rbai'n

Yn erbyn llu ufFern, M coron o ddrain,

A mantell o 'fgarlet, a chroes o bren îrf

Y goríen a buiU, a hoelíon o ddur ?

4 Bu farw V Anwyîyd, fe grymmodd ei ben %

Fe 'gorodd y beddau, fe dduodd y nen :

Yr holl greadigaeth ryfeddodd yn fawr,

P'odd marw Creawdwr y nefoedd a'r llawr.

5 Fe'fgynnodd i fynu, fe dalodd ein d'Ied,

Fe 'gorodd holl ddryfau y neíoedd ar led ;

Fe'n rhodd ni mewn heddwch, o farw ar bren,

A'r holl greadigaeth o'r ddaear ?i nen.

6 Fe rhoddwyd i'r ddaear, fe gododd yn fy w,
Y maen a íymmudwyd ar 'fgwyddau fy Nuw ;

Fe laddodd yr angau, fe ddaclodd y becJd,

Wncud ffordd i\v anwylyd adgodi mewn hedd,

7 Wel, tyrcd, fy enaid, o'th hunan i maes,

YmfFroûiaf yn unig yn Iesu a'i ras ;

Efe wnaeth y cwbl, efe bia 'r c!od,

1-ydd molia-nt i'w enw trVr nefoedd yn bod.

K % H Y M N
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HYMN' CXXXVI l. r Bedwaredd R A N.

i ^foJ] I redwn yn wrol, mae'r Brenhin o'n bîa'n,

X^l Pa'm ofnwn ni nvyftratr o ddw'r ac o dân f

Mae'r goron a'r pUmwydd, a'n gwobr ni fry,

Ynghacîw'n lhw'r Bärnwr, mae'n perthyn i ni.

z Rhaid cad ar y Ilwybr fcèb bwyfo af un llaw,

i ddehau netí arwy, nac yma na thraw

;

Os trown ni un ochor, y Ilwybr íydd guî,

Hyll iawtí yw'r geîynion, a ChyfrWys eu 'fgil.

3 Fe'n gwneir ni'n gyfàrwydd, ein Capten dinagt

A deithiôdd yn union heb golli un cam ;.

Dilynwn ei garnrau írwy fywiol rTydd gref,

Fe'n dygir yn fuan iV man yt áe'th tt

4 Blinderau â chroefau yn fícr nr gawn -

r

Ca's ynte o'r rhei'ny rifedi máwr iawn ;

Yn wirioft a ilariaidd dioddefodi bwy 'gydr
Sanaeiddiodd iw bcbl holl drallod y by.dl

5 Wel, bellach gyíluddiau, o fafuch bob tu>

Mi fafa yn y canol yn eon a hy*

;

A churwch eich gwaetha ar V enaid o hyd,

f
Fe dynnodd fy Árglwydd eich gwenwyn i gyü

6 Bioîchaf byth iddo, fatv&eiddiodd y groes,

'Sgafnhaodd ei phwyfau, fe laefodd ei loes ,

'Nawr nef yw ei chario, a gwynfyd y íy,

Yn canlyn yr Iesu i Galfari iry.

H Y M N CXXXYIII. YBummed Rani

l T^VEwch, frodyr. yií eon trwy ddw'r a thrwy dânr

JL^ Fe gwympiff gelynion ery' blinion o'n blaen

;

Ni allifFhen fataiY y bradwr roi brath,

Ar fyhydd CaJfaria ît gollodd ei faeth,

2 Wei
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Z /el gyd â'r henuriaid ynghanol y nefy

A'r pedwar anifai), yn uche! ein llef,

I lawr ar ein gliniau, ni roddwn bob pryd

'R anrhydedd a'r gaiiu i Iachawdwr y byd.

3 'Doedd neb ar y ddaear, na neb yn y nef,

Oedd deilwng i ddattod y feliau ond ef

;

Agorodd y llyfr (oedd gauad) â'ì waed,

Ni ddaethom i ddarllen holl gwníel ein Tad.

4 Mae mur y gwahaniaeth ? fe rwygwyd f llen,

Oedd rhyngom a'n Hapglwydd o'r ddaear i'r nen

Ni welwn yn amlwg trwy rinwedd ei waed,

Y Sbecir.a ddifgJair wynebpryd ein Tad.

Ni weîwn ein caru (O gariad mor ddrud !)

Ynghwníel y Driodod cyn fe.liad y byd

:

Ni we wn gyfammod yn gadarn a wnaed,

Draw yn nhragwydcoideb rhwng Iesu a'n Tat*,

6 Ni welwn faddeuanfrar fynwes ein Duw,
A heddwch diddiwedd (0 rhyfedd ei ryw í

Y nef yn agored, a groefö i ni fry,

Wel, dyma'r dirgelion ddatguddiwyd i ni.

7 \i welwn yn amiwg daw pechod i lawr,

Tródd Iesu ei arfauyn ei erbyn e 'nawr :.

Pob treín rhagluniaeth fy'n erbyn y ddraig,

Mae'r nefoedd a'r ddaear o ochr y wraig.

$ Diolchwn iY Iesu gael gweled y dydd,

Y cododd goìeuni i'n goüwng yn rhydd

O'r dwfo garchardy, i Gaìfari fry,

1 wel'd y gogoniant yn Seion y fy.

HYMN CXXX1X, rCkivcched Ran.

! 11 ^"AR*n brvd i ni ganu, ni gawfom y fraint,

IVü Mae'r rhyfel yn cerd^ed o ochor y íaint
;

M^en Brenhin ni'n tiyfod á'i gledde ar ei gluo,

Fefathrodd y gwinwryf bob gronyn ei hun.

K- 3.
2 Mae
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2 Mae ddillad yn gochion, Hychwinwyd â gwaerî,.

Fe gwympodd gelynion yn fyrdd dan ein traed ;

Fe rwygodd gwiad Edom (diolchwn i'n Duw,)
Ni fafrff un gelyn yn Ea'om yn fyw.

$ Nid gallu angylian, na gallu un dyn,

Goncwerodd y gelyn, ond ei allu ef ei hun ;

Fe 'nülodd ogoniant, anrhydedd mor gref,

Mae canu am dano mewn daear a nef.

4 ;
Fe ddarfu eu blinder a'u gofid i gyd,
F' anghofiwyd ymdrechu'n rhyfeloedd y byd

;

Fe baíiodd eu gaia\ newidiwyd yr hin t

Ynawr maent yn canu a charubob un*

5 Ni chîywir dim ochain, gan angel na faint,

Ond pur orfoleddu (ond braf yw eu braint!)

Rhyfeddu'r Mejpa % Jehofah yn ddyn,

A chraftu eu llygaid ar Iesu bob un.

H Y M N CXL.
C R i s T pob peth mewn Prcfedigaeth.

I /~\ ÎEsu'r Brenhin mwya' ei fraint,

\^/ Unig hyfrydwch yr hoîl faint f .

Holi obaith, nerth, a noddfa glyd.

Dy ddefaid gwirion yn y byd.

a O edjyth rhwng y fer i îawr,

I eithâ dyfnder morocdd mawr»
Yno cai wel'd fy yfpryd gwan,.

Yn griddfan yn y dyfna man.

y I nofio i fynu'n fawr fy mryd,.

Uwchlaw y ffrwd a'r tonnau i gyd ;

Ymdrechu'n ìân, ond ffaeîu 'rwy;*,

Âc wrth ymdrechu'n foddi mwy.

4 'Rwi'ft gweld mai nerth fy enaid gw
Yw boì yn llonydd yn y fan.

A gado'm Iesu gano'n lân,

Y gwaith ddechreaodd yn y blaen.

ae
?

5 Ya



Yn rhad rhaid it' roi'r cwbl im',

Ni feddai werth, na nerth, na grym ;

'NoI rhoddi, eilwaìth trefnu'm gras

'Mhob brwydr cyn y 'nillwi'r maes.

Myrddiynau maith a eonc'raiíl tî,

O elynion hyil ar Gaìfarì :

*R wy*n pwyfo ar dy ailu mawr,
'Roi P holl elynion innaa'lawr.

H V M N CXLL
Yn yr Arglwydd (mcdd un) y mae i mì Gyf>-

iaiunder a Nerth.

I ir?Y unig gyfur tan v ne'

JP Fod [bsu n fcfU yn (y lîe;

Cym'ryd fy meichiau bob >r un,

A'u rhoi hwy ar ei 'fgwyddau 'i htin.

« Anfeidrol gryf ydyw dy fraich,

Dim pwys i ti, er maint fy maich ;

Gynt ar y groes dioddefaiíl lid,

A phwyfau holl bechodau'r byd.

I
Nid wyf ond gwan, Ona'd û 'Jawr,

Dan bob rhyw drallod fach a mawr ;.

Mi bwyfaf arnat, tr'o ynof chwyth,

Digon wyt ti, a digon byth.

4- Nerthaift dv bîant, (O faint dy rasî)

Er gwanned oe'nt i gario'r macs ;

Pa faint yn llai a fydd ày rym,
Trwy eílyn braich 'roi cymmorth inV?

j ?y ngharu wn'e'ft er maint fy rnai,

A'm galw o blith annuwiol rdi

;

B'ie dof rì bellach am iachâd,

A neith igoncio, ond it fy Nhad ?

H Y M N
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H Y M N CXLII.

Crist yn bob psth. Col. iiî. n.

î ¥ESU yw'm Ffordd tf nefol fyd,

J| Rhy wan yw'm dyledfwyddau 'gyd ;

*N
r

ghyfiawnder eilwaith a fy ngrym,
Ti wyddoft feddai o honynt ddim.

z 'Rwi'n dewîs Iesu a'i farwol glwy',
Yn Frawd a Phriod i mi mwy,
Ef yn Arweinydd, ef yn Benj

Vm ledo o ?r byd i'r nefoedd wen.

3 Wel dyma un, O d'wedwch b'le

Y fFeindir aral! feî efe ?

A beru'n fFyddlon im' o hyd
Ym mhob rhyw drallod yn y byd.

4 'Does genny' mwy ddim tan y ne'

'Mddigryfu ynddo ond efe ;

Neb a ddiddana V enaid trift,

Yn ei holl flinderau ond Iesu Grisí.

5, Pwy wrendy riddfan f' enaid gwan ?

Pwy'm c'od o'm holl ofìdiau i'r lan ?

Pwy garia'm baich fel Brenhin ne' ?

Pwy'm gydymdeimla fel efe ?

6 Wel, ynddo ymíFroftìa innatî mwy :

Fy holl elynion, d'wedwch pwy
O ch cewri cedyrn, mawr eu rhi',

Aìì giwyfo mwy f' Aowylyd i?

H Y M N CXLIIL TrAil RAN.

|i 1 ?F gododd yn ei erbyn ef,

JP V ddaear, ufFern, do a> nef;

Ond fefyll wnaeth ein Prynwr drud,

Ban eitha' llid y rhain i gyd.

* Cyfyn&der
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2 Cyfyngder mwya'n Prynwr rhad,

Ocdd colli gweled gw edd y Tad,
Pan lefodd ar ben Calfari^

** Eli
t
l*ma faba<htbaniy

j O feiau mawr, betb all'fech mwy
Nâ rhoddi i Fre.nhin nefoedd glwy' >

Lladd'foch yr Oen ; fe d ôdd y rhöd*

Mae dyûd eich dial chwi yn d'od.

4 O dewcb, rhyfeddwch rin ei waed,

Ro'i torf o ehnion tan ein tracd

;

Ei dawyfol waed ddarnfangodd griw^

A'i angaa wnaeth fyrddiynau'n îyw.

5 Dirgelwch o anfcidrol ryw.

I'm Iesu farw, ac yncc'n Dduw
j

Mie plefcr gan angyìion nef,

Fyfyrio ar ci angau cf.

6 Dyma île bydd fy nhrigfsm î,

O fewií i glwyfau 'Mhrynwr cn ;

Y man na's tyrr euogrwydd trwy,

Y raan na's mcntra fatan mwy.

H Y M N CXLIV.
Crist, Eirioìur yn ý Ncf.

x \T7 RTH droi fy ngoîwg yma Tawr,W I gyrrau'r holl grcadigaeth fawr,

Gwrthddrych i wel fy enaid gwan,
Ond Iesu i bwyfo arno'n rhan.

2 Dewifais cf, ac ef o hyd,

Dewiíai mwy, tr'wi yn y byd ;

Can gwynfyd ddaeth i'm henaid tlawd,

Gael Brenhin nefocdd i mPn Frawd.

3 'Nghyfuron oll oddi wrtho dardd,

Maen Dad, mae'n Frawd, yn Briod hard-;
F' Arueinydd llariaidd tu a thre\

F' Eiriolwr cyfiawn yn y ncV

4, Fc
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4 Fc garaî belhch, tra fwy' byw\
*N fwy nâ'r creaduriaid o bob rbyw :

Er gwaetha* dae'r ae uffern drift,

F' Anwylyd i fydd Ifcsu Grist.

5 O pa'm yr wyt, fy enaîd, clyw,
Am g'rwydro 'mhdi oddi wrth fy Nuw \

Ni che's fath blefer tan y ne',

Ac gefais yn eì gariad e\

6 Melus, fel manna'r nefoedd fry,

Yw hyfryd hedd f'Anwyîyd cu$

Mwynhad o'i gariad ef a"i ras,

Nâ'r diliau mei fy*n well ei ilas.

H Y M N CXLV.
Chwennych ein diofg % 2 Cor. v. 4.

1 f~?Y cnaid athrift, Arclwydd, fy

gP 'Noch'neidio tu a
y
r nefoedd fry }

Lluddedig r ar lewygu maef

Yn griddfan am gael ei ryddhau.

2 Yn cyd-hiraethu, PArclwydd cuf

A'r rhai fy tan yr allor fry

;

Fy ngweddi i fel 'r eiddynt hwy
Sy'n d'wedyd, •• Tyr'd, nac oeda mwy."

3 Beth yw'r greadigacth heboft ti,

Ond fel rhyw bydew tywyll dui

Na ffeindir cyfur ynddi 'maes*

O fer y nef Tr ddaear las.

4 Am hyn 'rwy'n blino ar y byd,
Ac ar ei wrthddrychiau gwag i gyd,
A blino aros ynddo'n hwy,
Am nad wi'n cael o'th gwmpnfn fwy.

5 'Rwi'n llawen ette, 'r amfer mae
O awr i awr yn agoshau :

Yr'amfer hynny, gwyn fy myd,
Caf 'mado â'm cyíluddiau gyd.

HYMN
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H Y M N CXLVI.

Y Criflíon yn teimlo ei lefgcdd.

1 T"VUW gwel un gwan ymhlith y Hu

\_J S 'au hwynebau tu a'r nefoedd fry

Am deithio 'mlaen i*r nefol fyd,

Y lîefga o honynt o!l i gyd.

2 Y gwania wyf, a rheitta ei ddwyn
O'r defaid gwirion, ac o'r wyn ;

A diau yw, mi arofa 'n ol,

Oni chwyd y Bugail fi'n ei gôl.

3 Nid allaf gerdded cam ymîaen,

Trwy'm nerth fy hun, mi gwada'n lân $

'Nghyfiawnder a fy rhefwm ffol,

Sy'n hyttrach yn fy nghadw *n ol.

4 Ffaelu fel hyn yr wyf lî 'nawr,

Fy arfau f' hun mi rhof i lawr,

Mi dreiais wneud i'm huran !es

Ganwaith, ac etto ronyn 'nes.

5 'Does enw foddia'm henaid trift,

Ond enw hyfryd Iesu Grist :

Wel, dyma'r gwir, ni feddai'r un

Rbyw ddinas noddfa ond ti dy hun,

H Y M N CXLVII.

Gwagcdd y Byd.

i TJ^Y blefer dnn y nen a gawn

Jf All ioddi im' íodlonrwydd lawn ?

Paiì 'drychwi ar P Anwylyd gwych,

Pob peth fydd am y faela ei ddrych.

2 Rhyfedd mor wael yw'r pethau {y 9

Am ddenu'm ferch o*r ntíoedd fry
;

Un gwen o eiddo'm Prynwr drud,

Sydd gan mil mwy nà'r rhai'n i gyd.

3 Paham
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3 Pa ham myfyria'm henaid drud

Ar gibau'r moch, pìeferau'r byd ì

A gado 'r lto pafgedig rhad,

A'r gloyw win yn nh fy Nhad.

4 Ffarwel y forod fy'n y byd t

A'm hen drigfannau oîl i gyd ;

Tu ag adíe' 'raf er dw'r a thân,

Mae fwn íy mrodyr o fy mlaen.

5 F' Anwylyd Tesu aeth ymlaen,

'Nawr gyd â
r
r dorf fel tywod mân,

Ynjgorphwys ar ddeheaiaw Nhad,
Yn pledio'r iaçhawdwriaeth rad.

H Y M N CXLVIII.

Na ofehuch dros Drannoet/u

I f\ Arglwydd, d'wed i mi pa lun,

V-/ Y gallai gario meichiau f ' hun ?

Mawrion 'ynt hwy, ond fi fy wan ;

P'odd codai'r lleia' o'r rhai'n i'r lan ?

z D' yfgwyddau di ddal beichiau mawr,
Arnynt mae'n hongian nef a Uawr ;

Am hyn fy holl gyftuddiau i yn un,

Gánt bwyfo arnat ti dy hun.

3 Pa ham gofala'm henaid mwy ?

Na wna; mi 'drycha' 'fynu, pwy
Yw'r hwn fy 'nawr yn entrych ne'

Yn trefnu'r cwbl yn fy lle.

4 Mae'r hoîl greadigaeth yn ei law,

Fe fy'n ei threfnu yma ? thraw ;

I ddodi 'maes ei anfeidrol gìod,

Mae pob rhyw drein ag fy'n bôd.

5 O nertha P enaid gn an ei íFydd,

Roi ofal arnat ti bob dydd,
Heb flino 'nghylch amíeroedd draw,
Y rhai o bofib' byth ni ddaw^

6 Taw,



[ 121 ]

Taw, f* yfpryd, paid a ch'rwydro*n hwy,

Oddi wrth yr hwn a*tb gâr yn fwy

Nâ'r holl wrthddrychiau gwael i gyd

S'am lanw'm meddwl yn y byd.

H Y M N CXLIX.
T cnnaf o Bechaduriaid,

1 \7R Oen a laddwyd ydyw rhan

A holl hyfrydwch f'enaid gwan

:

Fy Mrawd a Mhriod fydd e mwy,
Ymhob cyfyngder elwi trA y.

2 A doeë hi arnai fel y del,

M' ymffroftiaf ynddo byth heb gel;
(

Fu oeb o feibion Adda >ioed ^_>

A rhwymau mwy : ganu ei glod.

3 Pwy o honoch chwi gerubiaid pur,

Seraphiaid ac angylion gwir,

A gaíodd y fath fraint a mi,

Trwy angau'r Iesu ar Gaìfaru

4 Wel, bernwch, chwithau feintiau gyd,

Sy'n teithio tu a'r nefol fyà :

Mi'r dua' oll; ond 'nyled yw,
Moliannu mwy ar f ' anwyl Dduw.

j O barna dithau dJaear faîtb,

. Sy'n dil ceohedloedd o bob iaith,

Neb arnat' fu, neu arnat' fy

Mwy rhwym i ddiolch nû myfi.

H Y M N CL.

Fy Amiyìyd fydd irrí yn hwyfi myrr, Can. i. 13,

1
r 1 ^ R A gallwyf byth anadîu a byw.

Moliannu wnaf (y Iesu gwiw
O eitha'r nef i uffern drift,

Neb i mi erioed fel Iesu Grist.

z Pan
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t Pan byddwi'n gorwedd tan fy maîch,
Heb neb i'm helpu i'r Jan â'i fraich,

Wel, dyma'r pryd V Anwylyd mae
Yn arfer hoffi trugarhau.

3 Pryd hyn 'rwy'n caru ÍESu'm Duw,
Uwchlaw'r creaduriaid o bob rhyw

;

A'rn calon fach oll trwyddi'n wir
Yn llofgi megis marwor pur.

4 Ni phrofais ddim o tan y ne%
Mor felus ag yw gariad e'

;

Mi wn, na ffeindir dim i maes
Trwy'r refoedd fry bereiddiach bìh,

5 Gciriau i ddatguddio ofer yw
Beth yw melufdra hedd fy Nuw :

Pe dywedwn cyd fai ynnof chwyth,
Melufach yw nag dwedwn byth.

6 Rhagori ar ddeng-mil mae ei wedd
;

'Rwi'n llawn-fodToni ar ei hedd:

'Dwy'n 'mofyn piefer tan y ne'

Ond digon o'i gyfeillach e'.

H Y M N CLL
Golwg Ffydd.

i T^RWY fFydd 'rwi'n gweîd yn entrych nen

\ Fan hyfryd, ben fy tiwrneu,

Y delyn aur, a'r goron fry,

Trwy dywyllddu gymmylau.

3 Mi wela draw dros fryniau pell,

Dragwyddol babell Iesu,

A'r hyfryd wlad, y wlad gaf fl

At fyrder i feddiannu.

3 A'i bryniau fel paradwys ardd,

Yn flodau hardd a hyfryd,

A'i 'fonydd t3we1, teg, diftwr,

Yn llifo o ddw'r y bywyd.

4 Pob
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4 Pob rhan o honi, bryn a bro,

Sydd gyflawn o ddiddanwch ;

Diní íon am ryfel, bal, na phla,

Ond byth didra dawelwcn.

5 Ei dinas hardd o riíìal fy,

Nea wydr difrycheulyd ;

Pob twr. a mur o berlau drud,

Mae oll i gyd yn hyfryd.

H Y M N CLII.

Golwg y Crilìion arno ei hun.

i T"\Echadur wyf, ier dua ei liw

X °'
r no^ raì Md tan nefoedd Duw ;

A haeddai fod oddi wrth yr Oew,
Dan rym dy îid mewn eitha poen.

2 'Rwi'n gwel'd íy mbechod fel y gulitb,

Angylion nef ni's rhifant fyth
;

Ond hawfach maddeu f* Arglwydd can,

Nâ chenni faddeu im' íy hun.

3 'Rwy'n eon ; addefaf arnat, Naf,
I gredu & bechadur caf

Wel'd hyfryd wedd dy wynebpryd,
'Nol pechu'm heinioes bron i gyd.

4 Ganwaith gwnes addunedau cry\
I rodio'n agos attat ti ;

Torrais y rhai'n, yr o'wn heb blc

Yn clwyfo'ra Harglwydd yn y ne\

5 'Dig'lonnais addunedu'n hwy,
Ac etto adduoedu 'rwy' :

Mae f' addunedau'n dangos ira*

Mai oncil wyf, ond eiíiau grym.

6 Er mai aflan wyf, trwyVì enw di

flaen y faingc mi ddof yn hy\
1 geifio tryfor nef yn rhad

Trwy glwyfau ìYlhriod ean.fy Nhad.

L 2 HYBS
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H Y M N CLIIL
Tcirnlad y Criftion.

i ITa Y mawl a'm hd! ganiadau gyd

X/ GaiíF, Iesu, \h ganmol trWn y byd ;

F Anwylyd wyt', dy hedd mor fawr,

Mil mwy nâ phiefer nef a llawr,

2 Fy myfyrdodau i'n felus rnae,

A'm boll ofalon yn lleihau,

Pan byddwi'n pron'th gariad drud,

Yn ennyn fy ferchiadau gyd.

3 Mae ngobaith gwan, ynghyd â'm íFydd,

Yn d' addewidion di bob dydd,

Yr
n rhoi meluftra í fi fy bun,

Byth na fynega calon dyn*

4 Tra fyddwy yn dy freichiau'n rhydd,

'Does meddwl gwibiog garia'r dydd,
Mse gallu gan ày gariad drud,

I gonc'ro fy mhechodao gyd.

5 Pan d'wedoíl air, yn union cawn
Lawenydd anhraethadwy iawn ;

Dy lais a ddpd fy enaid gwan,

A'th hedd a'm lleinw i bob rhan.

6 Pan byddo'n cuddio ei wyneb cu f

Mae'n gadael arwydd i myfi
;

O fewn fy mynues tyílion mae,

Ac fdly'm cyfur yn parhau.

7 O'i abfennoldeb pin bwyf 6 ê

Yn achwyn ac yn wylo'n \li\

Ni chaf íi lefain felly'n hir,

Ca' fanna'r nef mcwn aoial dir.

8 Trwy heolydd Ser'cn pan bwi'n myn'd.

Yn holi'r gwilwyr ám fy Ffrynd ;

Rhyw bîcfer (y 'mhob man a ilef

Yn unig wrth ei enwi e*.* HY l
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H Y M N CLIV.

Ar yr un Yftyr.

i \ yi" AE arnai chwant, ti wyddoít p'un,

O'r rhai fy'|> gwel'd dy wyneb cu f

Uwchlaw'r ffurfafen rifial fry.

2 Fy mhlefer, er fy mod ymhell

Oddi wrthyt ti a'm cwmp'ni gwell,

Yw caru'th Berfon gwridog gwyn,
Fu farw ar Galfaria fryn.

3 Teganau'r byd 'n rhy fychan fy,

I hanncr llanw'm henaid cu ;

Mae 'rghalon fach yn oeri o hyct
Ar y gwrthddrychiau fy'n y byd.

4 Golwg o bell, a'r gynta 'gyd,

Yw'r orau ar deganau'r byd ;

Ond wrth eu teimlo gweled cawn
£u gwraidd o wenwyn marw'n llawn.

5 'Does Ffrynd ì'w gael, angel na dyn,

Neb, Iesu, ond tydi dy hun,

All arwain V enaid i'n ddifraw

Trwy ddyffryn C) ígod angau draw.

6 Wel, tyr'd, V Anwyîyd, tyr'd i lawr,

Rho'th gwmp'ni yn yr anial mawr;
Dwg heibio fi yn dy fynwes glud

Tr tanllyd feirph fy yma gyd.

H Y M N CLV.

Adnahd yr Ie su.

I *T"\w I'n 'nabod d'm tu ymì i'r bedi

\ 3 Ond Ifsu yn ei ras a'í hedd ;

Ni cheifn i 'nabod. tra fwi 'mhlith

Ang)lion Duw, ond Iesu byth.

L 3 l *Dvvi
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2 *Dw?h profi mod i 'nawr ynglyn
Wrth ddaear, dw'r, na dâ, na dyn

;

Rhyw olwg oer iawn a diflas,

S
1

ar bob peth tan yr awyr lâs.

3 'Does mel na gwîn i'm henaid gwan
Yn ÿ greadigaeth mewn un man

;

Mi ddarfum yma, af ymhell

I 'mofyn anj 'tifeddiaeth gwell.

4 Y perl y ge's, 'rwi wrtho ynglynf

£i fath ni fedd y nef ei hun

:

O rhyfedd gwrthddrych nefoedd fry

Mewn rhwym priodas â myfì ?

5 Ei ganmol bellach wnai o hyd,

Heb dewi mwy, trwi yn y byd

:

Dechreuais gân a bery'n hwy
Nag y ceir diwedd arni mwy.

H Y M N CLVf.
Rhofyn Saro?ì9 Can. ii» i.

P'ODD gallai'th ganmol, I*su cu,

Am i ti'm dwyn o'r pydew du,

A rhoddi 'nhraed yn awr yn rhydd,

Ac oedd yn rhwym er's-llawer dyddL

2 Fel rhofyn per, neu lilfr maes
Ymhlith y drain a'r mieri cas,

Felly mae tegwch d' wynebpryd
Ymhlith holi feibion Adda gyd.

3 Llyth'rennau d' enw. Iesu cu,

Fel diiiau mel i'm henaid (y ;

A'th wifgoedd yn arogli 'n wir,

Yn beraidd iawn o'r manna pur,

4 T)oes bellach dim all fugno mryi
A welais etto yn y byd :

Wel dyma'r perl mi cara heb geî,

I dragwyddoldeb, doed a ddel.

5 A phiefer
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5 A phleferf enaid bach yn awr
Yw caru fy Eirioîwr mawr,
Ni feddai mwy mewn dae'r na nc'

Un peth wy'n garu fel efe.

H Y M N CLVII;

Hiraethii am ymddattod*

1 f*\ Hyfryd fan. y ddinas ber,

V-/ Ear'towyd i'r faint uwchlaw y fcri

Mae ei henw hi'n dodi chwant a blys

Ar P enaid bach fynd yno ar frys.

2 Mae tragwyddoldeb ym mhob many
Yn ennyn fe) yn P enaid gwan :

Mae'r gair ei hunan lawer pryd
Yn twymo fy ferchiadau gyd.

3 Och fi, na chawn i glywed llef

Archangel mawr o ganol nef

;

A gweld yn dod fy Mhrynwr drud,

I farnu meibicn Adda gyd.

4. Codwn fy mhen, llefwn yn glau,

Mae ngwaredigaeth yn nefau,

A'm iechydwriaeth werthfawr rad,

Yn gwawrio draw d fy Nhad.

5 Cofia dy fairt, O Iesu cu,

Sy 'n teithio ar y ddaear ddu ;

A bfyia *n ebrwydd ddod i lawr

Roi'n tned yn rhydd o'r cyftudd ma* r.

6 Mae'r hiraeth hyn, ti wyddoft p'un,

O fewn fy nghalon fach ynglyn

;

A'm mynych lef tu a> nefoedd wen
Yw, 4< Tyr'd, P Anwylyd, tyr'd. Amen r

H Y M \T
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H Y M N CLVIII.

Hiraeth am Fwynhad o Dduw.
i ^^IYíluddiau mawrion o bob rhyw f

\^j Sy o fewn y byd 'rwi 'nawr yn byw ;

Pan darífo un, daw'r 1 la.ll yn glau,

Ac felly 'rghyftudd ì'n parhau,-

2 Ond mwy nâ'm holl gyftuddiau o'r bron,
Yw colli llewyrch d' wyneb IIouì

Dy abfennoldeb, Iesu cu,

'Nrhyw ddirfawr boen i'm henaid fy.

3 Gronyn o'th hedd a'th gariad drud
A ettyb fy Dghyftuddiau gyd ;

Ond rhyfedd iawn y rhinwedd fy
Mewn lleied gradd o'r nefoedd fry.

4 Nertha fi â'th hedd, portha fî â'th ra*>

Nes myn?d yn lân o'r byd i mae's

;

Bodloni wnaf, O Arclwydd glân,

1 'm holl gyftuddíau fawr a siân.

5 Nid ofnai'r geîyn gwycha ej wedd,
Nid ofnai angau, ni ofnair bedd,

Nid ofnai ddim ag fy'n y byd,

Ond cael bod yn dy gôl o hyci

H Y M N CLIX.

Dhddefaint C R IS7.

i T) Hyfedía hyd a lled, fy enaid trift,

g\^ Uwchder a dyfnder maith marwoîaeth Crist;

Pan cym'rodd agwedd gwas, a phechod cas ei blant,

Trwy farw yn ddigwyn, i'w dwyn i bant.

2 Fe gymmerth arno'n cnawd, (O ein Brawd ni \)

Fe fafai ar ben y bryn, gwnai yn erbyn Hu,

Gan fathru dan ein traed, trwy ei briod waed ei him
E!îvl)on, ar fyr dro, heb ado'r un.

S F'aetb
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3 F'aeth tan y gyfraith faith, hedd ddaeth i ni,

Mwy t'raned Seinai gaeth, beth waeth genni ?

Mae'r llwybr idd i'w gôl, yn rhydd i'r nefol had,

Ni feder fatan íertb ddwyn werth ei waed.

4 Fe dalai lawr ar led, cin dyled ni,

Trwy ddiodcc angea ar ben Calfari :

A hyn o*i 'wyllys rydd, can's gwelai ddydd yn dod»

Cai 'lynion cry* a gwan lawr tan ei droed.

5 'Nol rhoddi'n Harglwydd hael yn wael ei wedd,

(Rhyfeddod mwya 'rioed) yngwaelod bedd
;

Ond ar y trydydd dydd yn rhydd yr aeth eíe;

Palmentodd lwybr gwych i entrych ne\

6 'Nol gorphen ar ei waith i'r nef 'raeth eff
L!e rnae e' yr awr hon yn gwrando'n Uef

;

Yn eiriol drofom draw, ar iy rr fe ddaw'n rhyddhauj
Mae'r amfer ddydd a ros yn ageshau.

II Y M N CLX.
Crist Drws y Nefoedd.

1 \T7'RTH d' yftlys di, O Arglwydd co fW Mae holl allweddau'r nefoedd fry,

'Chair porth afcored yno i'r un,

Ond i'th gariadau di dy hun.

i 'Rw'innau'n teithio i*r bythol fyd,

Ni*l gwn, na'r cefa wyf i gyd,

I bledio'n wyneb angau du,

Ni feddai enw ond tydi.

j O agor byrth y ddinas bur,
H

Na ad fì guro yno yn hir ;

A derbyn finnau rnewn yrohlith

Y myrdd gaifr fod yn ddcdwydd bytb.

4 Beth bynna'm fwydd o fewn y ne'

;

Pwy bynna' radd ; p'le bynna'm lle

;

Yr holl hapufrwydd geifia fry

Cael cadw ngolwg arnat tû

c 'Rwi
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5 'Rwí'n rhoi fy enatd yn ày Iawf

Cofia fi yma, felly draw :

Rho ì mi fôr o'th nefol hedd,

Tu yma a thu draw i'r bedd.

H Y M N CLXI.

DUW Tariany Cri/ìion.

1 Y") A N byddwi 'nghanol rhyfel peeth,

JL Mae f' Arglwydd doeth yn union

Vn troi pob arf a faeth digoîl

Yn erbyn f * holl elynion.

2 Nî's gwn pa fodd, fy ferch Pai tyn,

Wrth edrych yn eî wyneb ;

Yn union fugno V enaid wna
I babell tragwyddoldeb.

•—j ¥ ddsear gron ynghyd a'i dâ

Sydd wagedd a rTolinçb

;

Mi gara mwy dryforau bra\

Sy 'nghadw'n nhragwyddoldeb»

H Y M N CLXII.

Gogoniant yr Arglwydd Iesu yny Ncfoedd.

1 Ti
fí
AE 'r lle fandìeiddiolaf yn rhydd,

LyX Fe rwygodd f' Anwylyd y llen,

Ve yw haul y cyfìawnder y fy

Yn goleuo'r holl nefoedd uwchben

:

Mae yno dyrfa anfcidrol o faint,

Ac etto ni wela mo'r On

'Mhlith 'ngyüon, feraphiaid a faint,

Neb felfy Anwylyd ei hun.

2 Mae'n eiíledd ynghanol y llu

S'au rhifedì fel glafwellt y mae.%

Yn helaeth yn rhoddi i bob un,

Ogoniant, a harddwch, a gras

;

Fel
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Fel haul yn yr wybren a fai

Yn tywynnu ar fyrddiwn o fer,

A'i gwres, a'i goleuni ddim llai

;

Fel hyn mae gogoniam einNer.

3 Tu ag atto mae wyneb ei faînt,

Ma' oddiamgylch yn rhcs ar ol rhes,

Cwmpeini aneirif o faint,

Rhai 'mhe'Iach oddi wrtho, rhai nes.

Difgleirdeb ein Harglwydd 3 'mhellách,

Míl pellach nâ'r haul yn ei rhod
j

Fwynhau e mae'r peîJaf yn well

Nag allwyd amgyíFred erioed.

4 'Does angel, na fersph, na faint,

Byth y no n dîfgleirio hono ei hun;
Pe ciliai P Anwylyd i bant,

Fe dy wyllai, fe dduai pob un :

'Fe yw Afon y bywyd fy fry,

' Fe ywr Manna cuddiedig a drud,

Efe vw hyfrydwch y 11 u,

íe'm Iesw yw'r nefoedd i gyd.

H Y M N CLXIII. Tr Ail R A N.

1 X7 Goleuni fy'n ninas ein Duw,
\ Sv tu hwnt i amgvffred un dyn ;

'Does neb all ei ueled a byw,
Ond y dorf ogoneddus ei hun :

\Dyw grifiai yngolwg \r haul,

Neu wydr fai lawer mwy pur,

I lewyrch y nefoedd ddim ail,

Fy íesu yw'r ffynnon yn wir.

2 Mae yno dri Pherfon yn bod,

Ac etto un fylwedd ond un,

Gogyfuwch mewn gallu a chloi^

I wared plant AUan gyttun ;

Yn hyn rhyw ddyfnderoedd y (y

Rhy fawrion i chwilio hwy 'mlaen,

Yn drech nâ hwynth wythau (y i'ry,

I gwybod hwy alian yn ! m.
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'Does mefur aroferoedd byth fryf

Dim oriau cyffdyb i'r byd;

Myn'd heibio rhyw oefoedd y (y,

Wrtb ganu Vr Drindod ynghyd.

'R holl nefoedd, wrth weled ei rasf

Sy'n (ynnu, yn canu'n fwy hy',

Ganîadau newyddion eu blas

;

Wel, dyma'r digryfwch fydd fry

!

HYMN CLXIV. TDrydeddRAN.

1 A Ngylion, Seraphiaid, a faìnt,

f\ Wrth ganu'n foniarus ynghyd,

Eu hadfain fvdd cyfuwch ei faint,

Mae'n crynu'r hoH nefoedd i gyd :

Neb yno yn giaear ei gân,

Neb yro'n addoli mewn rhith,

A'u c'lonnau fy'n llofgî fel tân,

A gwynfyd a íai yn eu plith !

2 Caniadau newyddion (y fry ;

Tebygwn o glywed eu ilef

:

Fy enaid blìnedig i fy

Am ddyfgu cerddoriaeth y nef.

'R anrhydedd, a'r gajlu, a'r clod.

A'r parch, a'r gogoniant, a'r bri,

Yr awr hon fel ag y bu 'rioed,

I'n Harglwydd yn un ac yn dri î

3 Pan gofìont cu dyddiau yn y byd,

A r amryw demheftloedd o'r blaen f

Fe 'nynna eu hyfprydoedd hwy 'gyd,

Yn ftìammiau angerddol o dân;

Gwel'd eu Iesu, er cymmaint eu bai,

Eu codi o bydew mor ddu,

P'odd gal! eu calonnau hwy lai

Nâ feinio Jerujalem fry.

4 Pan gofiont drachefn y dydd,

Y ^alwyd hwy oV tywyllwch i maes,

Daclowyd
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Dacclowyá eu gefynnau hwy'n rhydd,

A'r carchar yn feinio, Rhad ras !

Pwy allai i beidio rfcoi clod,

Tan olwg o rydd.did mor fawr ?

Wel, dyma'i- caniadau íy'n bod ;

Gogoniant trwy'r nefoedd a'r ilawr

!

HYMN CLXV. rBedwareddRAN.

i \T 7 RTH goíîo dichellion y ddraig,

VV A'i maglau mor amal a'r dail,

Eu tannu yn erbyn y wraig,

A'u torri gan Aâda yr ail :

A'i weled c 'nawr yn y ne',

A'r bradwr hen obry'n y Hyn,

*Hwy ganant nes dawnfio'r holl le

;

B'le arall mae canu fel hyn ?

2 Wrth gofio drachefn am hyn,

Ei glwyfau. a chwer'der ei loes,

A'i guro i Galfarì fryn,

Ei eiriau diwedda' ar y groes

;

Y ddaear, ac ufFern, a'r bedd,

Ac angau, a'r gyfraith ynghyd,
I gwympo gan archoll ei gledd';

Bra' yw'r ca: u íy í lachawdwr y byd.

3 Os ydyw rhai feintiau'n rhoi tro,

I wared i'r bydoedd !l nen,

'Does byth myn'd o'u golwga'u co'

Ogomant eu Harglwydd uwchben;
Mae ef yn brefennol bob awn,

'Ddynt yma fel canol y re' ;

Hwy gwelant mewn nefoedd a Hawr
Mae'm If6U yn llanw pob lle.

H Y M N CLXVI. r Bummed R A N.

'R
H A I yrfra canl> nodd efe

Trw/r íTauau, a'r fthmaiau'u ddigryn,

M Khara
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?Rhai
y
n.gynt a nofiafant i'r ne'

Mewn 'fonydd o'u twym waed eu hufì;

Yn awr yn cael myned ymlaen.
Yn eon at o*fedd yr Ion,

A chanu bob amfer y maen'

Ganiadau newyddion yx Oen.

Ddaw fyched, na newyn, na pboeo,

Na gofid, na gaîar, ra chluy',

Nac anwyd yn nheml yr Ion,
Na gwres idd eu blino byth mwy.

Mae yno adenydd fy íon,

Yn tannu fel nefoedd ar led,

Yn cuddio priodasferch yr O.EN,
O V enaid, i fynu ehed' î

'Äwfn teimîo arnai hiraeth a chwan*
Wel'd myfgu f holl deml o'i He,

A hedeg yn union i bant.

Fel 'deryn i ganol y ne';

A neidio mewn yno i blith

Y dyrfa s' â'u gwifgoedd yn wyn,
A chanu i'm Harglwydd i byth,

Fu farw ar Çalfari fryn.

H Y M N CLXVII.
Yr ivyf yn dyfod ar frys.

i *\^R amfer bellacb, O na bai

X í>n Ha&clwyäp ninnau dóyíoâ 9

O'r nefoedd wen 'mhlith fan&aidd lu ;

Caf ánneu ei gyíarfod.

% Pan dél, daw'n ogoneddus iawn,

Yn gyflawn o ddifg'eirdeb ;

Tyr allan ei oleunPn rhydd,

Oedd gudd er tragwyddoldeb.

3 'Dyw'r haul yn y ffurfafen ferth,

Yngrym ei nerth yn tywynnu,

f iiarddwch ein Hanwylyd ni

Un gronyn i gymmaru.
v

* 4 Angyl^oa
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jÇ Angylion pur, rhif gwellt y mae?,

Yn rhes o gwmpas Iesu,

A'u t'Jynau aur a'u gwifgoedd gwyri,

Yn beraidd yn ei foli.

5 'Poítolion, patríarchiaid fry,

Angylion dîrifedi,

Mwrddiwnau o faint o'i gylch yn drc/,

Mewn gwHgoedd ö olcuni.

6 Pan gynta' codo'r feintîau eu pen,

A gwel'd y nen yn goleuo,

Chwardda-nt, a neidiant ar bob carní

'Nhiraetbu a?j fyn'd atto.

7' Pwy faint driftâ ? nid ofna'r un
I gwrdd â'i Frenhin Iesu;

Hcdd yn ei wyneb ef, nid llid :

O gwyn ei fyd fy'n credn \

H Y M N CLX VIII. Yr Aiì RAN,

i | 7 E wridia'r awvr fry owchben,

JP Cyn delo'r Capten Iesu 5

Rhyw arwydd mawr o'r dwyrain draw
Ry gwys y daw i farnu.

X Difgleiria wynebpryd pob fant,

Pan gynta gwelant Iesu.

Ond rhyfedd hyn í fe fydd pob un
Wrth wel'd ei hun yn fynnu.

3 Corph hardd a gawn, corph fe! efe,

All yn y ne' brefwylio ?

Ac all o'r ddae'r ^ni's gwn pa fodi)

I entrych neíoedd neidio.

4; Wel, dyna'r prvd y cenir clod,

Xa chhwd erioed ei gymmar

;

ngylion a ferapbiaid pur.

A'r feintiau yn un eu lîafar.

II 2 c'Ca«adaa'
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Caniadau'r faint fydd gwaeddi, *NrBad
lacbauod nì 'ngwaed yr Iesu :

Seraphiaid ectyb hwy fel hyn,

'Rym nfanauyn rbyfeddu.

H Y M N CLXIX. TDrydcdd RAN.
1 X\ A N gwelont obry fwg y byd

£ Vn codi hyd y nefoedd,

\ dorf a gân (O hyfryd foes!)

Ganiadau yn oes oefoedd.

2 Canant, wrth feddwl nad rhaid byth#

Fyn'd etto i büth gelynion ;

Ond treulio fabboth yn y ne',

'N ei gwmp'nî e' yn gyfon.

3 Wrth feddwl cânt hwy weled gwedd,,

Ac yfed hedd yr Iesu,

I dragwyddoîdeb yn ddidraî,

Pwy allai iai nâ'i garu ?

4 Ni 'mddengys haul, na lîoer, na (erp

Ddim oll yr amfer delo,

Feî llewyrch cannwyll ganol dydd
Eu goleu fydd yn ciro>

5 Angel ry dro ynghyldi y byd
l'n galw gyd i godi.

Fe wrendy'r meirw ar y wysr

Hwy ddont ar frys i fynu.

6 'Does angel, feraph, nac un íaintr

Er cymmaint eu doethineb,

Mewn geiriau eglar i ni wna
Ddedwyddwch tragwyddoldeb.

R
H Y M N CLXX.

Hymn i Gymmanfa Wcinidogion,

YM yn dy erfyn, Arglwydd mawr;

Defgyn o entrych nef i lawr,
'Rhyi
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Rhyd yfgol faith Jehofah'ü ddyo,

'Roi bendith Jacob i bob un.

Fel yn yn wirion gwna ni gyd

Ymhfitb y bleiddiaid fy'n y byd;

Ac fel y feirph yn gyfrwys gall

I wel'd a dadrys rhwydau'r fáll>

Gwel ni yn rnyn'd i maes i blith

Gelynion cryfion rif y gwlith;

rho addewid i ni gyd
Y byddi o'n plaid hyd ddiwedd byd;

D'roftynged fatan fawr ei nerth,

Fel mellten glau o'r nefoedd ferth,

1 lawr o'n blaen trwy d' allu cry\

Fel cofìom byth am danat ti.

Gad i ni dd'cd i'r mynydd fry,

Pr cwmmwl goleu attat ti,

Fel y difgleirio'n hwynebpryd;

Nes fy nnu lfrael oll i gyd.

Rho'r cleddyf difglair yn ein Haw,

A nerth i'w chwarae yma a thraw,

A rhoddi i'n gelynion glwy',

Fel ac na's fafo geh n mwy.

H Y M N CLXXI. Yr Ail R A N,

1 "V7^M mylchauYcreigydd bydd o'n rhan,

X. I dd-ringo ar ein gliniau i'r lan,

A'n faethau g!o\ wion ar efrn clun,

Nes maeddu Miäian bob yr un.

2 O deffro ni ar dorriad gwawr>
I gyhoeddi'r ffoadigaeth i'àwr

\

I maes o'r tân fy'n dod yn lli'

I lawr am ben ein dinas ni.

3 Gwna ni fel hàlen â dy ras,

Yn wyn, yn beraidd iawn ei flas;

Yn foddion yn dy law o hyá
9

1 dynnu'r adflas s' ar y byd.

M i
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N'ad n: amcanu, n'ad ni wneud,
Na cheifio meddwl dim, na dweuá,
Xac yn ddirgelaidd, nac ar g'oedd,

Yn unig ond ío wrth dy íbdd.

Gwna fod d' ogoniant pur dilyth,

Vn nôi a diben i ni byth ;

Dy fywyd hardd, a'th eiriau gwir'

Yn waílad i ni'n'rheol bur.

MYMN CLXXIL T Drydedd RAN.
1 /"% Dena'n ferch odJi yma gyd,

\^jT Felgwir ddieithriaid yn y byd 5

fan i fan i deithio'n hy'

Bob pryd ar ol d'orcn'mynion di.

2 Doed gogîedd, de', aYdwyraia~hell

1 glywed y newy^dion gwell:

Aed fwn d'efengyl, Iesu maes

Yn gylçh o ddauíu'r ddaear lâs.

3 Mynydd'r OÌFwydd hyllt yn frau»

Ac yn ei garol rhan e'n ddau ,

Gwna ddyfrfyn mawr, fel delo'mla'n

Y C'nhedloedd i Gaer/alem lân

4 O doed i ben, hwnnw yw'r dydd
Nid goîeu ac nid tywvll fydd

;

Nid dydd, nid nos, a Duw a'i g vyr,

Pao tardd gcjeuni yn yr hwyr.

H Y M N CLXXIII.

Fy Anìlyi fydd wyn a gwridog.

ONa chawn eiriau bra' o'a bron

I ganuiol graílon Iesu !

'Chair ar y ddae'r, neu 'fewn ìY ne'

Neb iddo re i gyaimaru.

2 F*'
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z Pe baî doetbineb feintiau fry,

A'r 'ngylion dirifedi,

Pèll raddau'n brin 'ynt oll yn un,

Poethineb ei hur> yw 'r Iesv.

3 Mwy ei nerth nâ'r lluocdd iry i gyd ;

Mae'n cadw'r byd rbagcwympo:
Mae'n Dduw, ar ei alla nid oes fetb/

Fe wnaiff y peth a fynno.

4 Y nefoedd wen, a'r ddaear wael,

Sy ocidî wrtho'n cael difg-eirdeb,

Yn ei oleoni ef Hewyrchu vaa,

Y íelntiau i dragw /ddoldeb.

5 Fel afon faîth ry ei dw'r i ma's,

Tros wyneb gwyrddlas ddolau ;

Mae Iesu a chyfoeth rnawr ei ias,

Yn foddi'n hatgas feiau.

6 Pan gwelo'r InäiaiJáiaw et wedd,

A phrofi ei hedd a'i ganad,

Dont yn rintioedd atto'n hy\

Eíe fydd eu dymuniad.

7 Pwy na ddoi welM o eitha' byd,

Éi degwch pryd a'i fwvnríer ?

Pe myrddiwn ddoi, hwy ddwedent hyu#
" fsíi'sdwcdpwyd i ni'r hanner."

H Y M N CLXX1 V. 7V AU R A N.

3 T T A R DD yo ei Dduwdod yw efe,

Mae'n llanw ne' a d ar I

Hardd yn ei ddyndod n'fu dicwiìOî,

Neu 'nawr nid oe$ o'i gymmar.

2 Hardd yn ei cdontau o aneirif ryw
#

A'i fwyddau vw f* Anwylyd
;

O Gal/ar' i Getbfcmarì ardd

Mae e' o!l yn hardd a b\fryd.

3 Mvrdd-
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J Myrddiynau a lofgwyd (braf eu rhanF^

Yn uíw gan eîynion :

Myrddiynau mwy ddioddef'fai ar g'oedd;

Gan hardded oedd ei Berfon.

4 Ni welwn degwch yn eîn Duw,
Dan boenau o'r rhyw eitha'

;

Yn dêg ei bryd pan crymrnai ei ben,

Wrch farw ar ben Cal/aria.

H Y M N CLXXV. Y Drydedd* R A *K

i "PJ E R L India beîl, aur o Beru $

J7 Gwell tryför yw ei gariad,

Y rhai dihangol yma a fry,

Efe yw eu dymuniad.

2 Gorllewin beîl ddaw ar ei oì,

I'w ganffioîVi ryfeddu,

Ym mrig yr hwyr am brofi blaa'

Y gwin fy'n nheyrnas íesu.

3 Morwynion faith â'u bara a'u dw'r,

Ddaw at y gwr o luäde\

I weled gwedd ei wyneb gwyn,

Â 'maflyd yn ei odre'.

4 Y lluoedd fry iddo o'r un fryd,

Sy'n canu 'gyd yn gyngàn :

Calonnau pawb o fewfl y ne*

Sy arnc fc ci hunan.

jj Ni weîai neb mewn lle na mafe,

Y filfed ran yn haeddu ;

OV ddaear fawr i'r rafoedd fry,

Fm Harglwydd i gymmaru.

HYMN'
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HYMN CLXXVI.
Hymnau Sacramentaìdd.

i \\T E L, dyraa wledd, gwledd ein Duw Iob,W O bafgedigion breiíìon,

A gwin puredig yn ddidrai

I lawenhau y clôifìon.

2- Ond gwledd yw hon gyfoethog hael ì

'Does diwedd gael mohoni :

O pwy n'anturia 'mlaen yn rhwydd,

i wledd yr Arglwydd Iesu.

3 Yfwn yn eon îs y nen,

Ffrwyth y winwydden heddyr
:

Ar fyrder ni gawn brofi ei bias

O íewn i deyrnas Iesu.,

4 Bwyttewch yn helaeth yn ei d,
Mae ef i ni yn perthyn ;

Yfwch i dre\ p'am byddech fych ?

Cyfeillion 'ych i'r Brenhin.

5 Os claf, os gwan, os tlawd o hedd,

O dewch i'r wledd yn fuan ;

Dewch â'ch achwynion o bob rhyw#

Fe'u hettyb Duw ei hunan.

H Y M N CLXXVIL Tr AilRAN.

i X7 M A cewch wel'd eich Harclwydd mawr,

JL Yn rhoddi lawr yn holloi

£i hun i angau, angju'r groes,

Yn ddiddig tros ei bobol.

2 Yma cawn wel'd ein Harclwydd cun
f

Neb wrth ei glyn ; íe hunan
Yn chwyfu'r gwaed (b'le bu'r fath ras ?)

Ynghanol macs Gethjtmarì.

\ Cawn
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y Caw fwytta ei gnawd (w-e^-dyna-rad íj

Ac yíed gwaed yr Iesu :

P'odd gall ein c'lonnau ni bob rhái

'N dragyw; dd lai na'i garu ?

4* Mi gofia eiriau'm Harglwydü hacl^

'Prydnhaw n cyn cael ei hoelio

;

I fwytta ei íwpper minnau ddof

Ymlaen cr cof am dano;

HYMN CLXXVIIL E/a. ifti

î Yj> Achcen a aned ; Mab ro'wd in' j

XJ Ei enw fy'n rhyfeddol :

Ar ei yfgwydd ef llywôdraeth ga'd,

Duw cadarn, Tad ttagwyddol.

2 Chwilio ei Bcrfon hardd a'i waith,

Sy'n orchwyl maitb anfeidrolr

A gelwir yma, ac yn y ne'

Ei enw e'n-Rby feddol.

f Dehonglwch hyn, ddyfgedíg ráf

;

Rhyfeddtf mae'r Cenhedloedd
P'odd gallfai Mair ei gynnwys ef
Na chynnwys nef y nefodd.

4 Duw mawr, Creawdwr dw'r a thir,

I gael ei wir geuhedlu-

Gan forwyn wnaethpwyd ganddo ei hun;
Fy enaid fy'n rbyfeddo ì

tf Mae holí ddoethineb Duw ynghyd .

Vn cwrddid yn ei Berfon :

Nid rhyfedd bod myrddiwnau'r nef
Yn ei foli ef yn gyfon.

6 'Roedd dòniau ein Duw î gyd fel môr
Dygyfor, heb eu rhifo ;

Gynt oil yognudd, ond yr awr hyn
Trwy'r I*su yn difglcirío.

HYMH
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H Y M N CLXXIX. Tr Ail RAN
í % yT A EV Tad a'r Yfpryd ynddo'n un

j

XVA (°nd rhyfedd rin §i boenau)
Duw ar y nef ac ufFern golJ,

V byd a'i holl wrthdárychiau.

2 Rhyfeddol yn ei ras a'i aîr,

Á'i Yfpryd cair yr Jesu ;

A'i ordinhadau pur difai

Yn waftad mae i ryfeddu.

3 Cuddiwyd e'n hîr (pa ham fath rpdd ?•)

Rai míloedd o flynyddau :

Rhyfeddoì p'am cyhoeddwyd ef,

Trwy'r ddae'r a*T nef i nianau ?

4 Mi wela ddyn ynghrog ar bren,

Yn crymmu ei ben i wared ;

Fy Nuw y.w ef ; caned y byd
Ganiadau o gydgynghanedd.

5 Philofopbyddion y dwyren,
Ganlynai'r feren heini,

A'u thus, a'u myrr, aur melyn puf,

Yn ddifyr i addoli.

6 Er maint eu dyfg» 'chlywfant erioed

Fath beth i fod a hynny,

Baban mewn preíeb, gwael y lle,

Yn dal y ne' i fyjiu.

H Y iM N CLXXX. Y Drydedd RAN.

% TYODD aeth ein Duw, yr haulwen dêg,

\^ Yn ol hyd ddeg o raddau

I agwedd gwas (O gariad bra'!)

Cyneíìn â doluriau ?

% Yr



î U4 ]
s

2 Yr Hen Ddihenydd yn ddyn gwao,
Mewn prefeb tan ei rwymau i

Y gair tragwyddol ar lin Maìr,

Heb fedru gair o'i enau.

3 Pe y meddyliwn filiwn faíth

Ó oefoedd ac aeth heibio,

Pryd hynny cawn ei weled e'

O fewn y ne'n difgleirio.

4 Er creuV nefoedd faith o ddim,

Trwy allu a grym ei fawredd,

A chadw rhai'n rhag mynd ar feth,

'Dyw hyn yn beth mor rhyfedd.

5 Er cPod â*r meirw bob yr un,

A'u cyrph eu hun i fynu f

Yn hyn 'dyw gallu'r nefoedd fry

Ddim cymmaint i ryfeddu.

6 'Dyw gwaith y ddae'r neu V nefoedd fry,

Er bod hwy'n ddirifedi,

IV pethau ym Mherfon Iesu fy,

Un gronyn i gymmaru.

H Y M N CLXXXI.
Marwclaeth, Adgyfcdiad, ac Efgyniad C R i s t.

*'D ^au ^ 8uc*diodd e ^ wyfieb, pan grymrrodd ei ben,

XV Agorodd y beddau, fe dduodd y nen ;

Jte ofnodd y ddaear, hi grynodd yn wir,

Wrth wel'd ei Chreawdwr tan hoelion o ddur.

2 Fe gododd y rneîrw, fe rwygwyd y Uen,

Yn dangos bod heddwch trwyV ne'oedd uwchben ;

Duw guddiodd ei wyntb (ond chwerw y loes)

AV Mab yn diodde
1

ei noeìio ar y groes.

3 Fel Jofcpb i
j.
achar neu Jor.ah iV môrf

Y rhoddwYü Etifedd y nefoedd a'i 'ítor

I waretí iV ddaear ; qvä Dtfw oedd eíe ;

fe gododd i fynu i ganol y ne\

II Y MN
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H Y M N CLXXXII. Tr Ail RAN.
i 7 J~*\ Oedd neb yn y nefoedd, na neb sr y lîawr,

1 J Ali'fai ofyn dim dyled i'n Harglwydd >n

Pan daîodd y cwbl, p*n groefwyd y fwm, [awr.

P'odd gall'íai ei ofynwyr ei gadw c 'nghlwm ì

2 Fe grynodd y ceidwaîd, cwympafant i lawr,

P'odd galPfent hwy edrych difgíeirdeb mor fawr r

Y weithred oedd ynfyd roi dyn ag fydd wan,

1 rwyftro Creawdwr y ddacar Pr lan.

3 Wel, faiot. gorfoleddwch ; fe gafodd y dydd

;

Fe rwymwyd ei ddyndod, ei Dduwdod oedd rvdd.

Mae faint ef yn dyftion (gwirioncdd mawr yw)
Vn Harglwydd adg'odi o farw i fyw.

4 Ond rhyfedd orfoîedd pan 'f^ynnodd yr Oen,
J ganol y nefoedd o'i lafur a'i boen ;

Wnai faint na cherubiaid naV thronau bob rhai

Ond fynnu a charu, a gwir iawenhao.

5 Fe ganodd hen feintiau ddiangodd o'r byd,

Yn diigwyl cael gweled eu Harclwydd o hyd f

Ynghyd â'r feraphiaid, aV 'ngylíon fath glod,

Mcwn newydd ganiadau na chlywyd erioed.

6 Cawn ninnau adg'odi ar dorriad y dydd,

Lladd ceidwad y carchar, a'n goîlwng yn rhydd,

A'n cym'ryd i fynu o'r ddaear i'r ne'

Yngolwg angylion, fel ag y ca's e\

H Y M N CLXXXIIL

Giueddi am Hcddwch Duw,

i Itj ETH ydwyf fi ? 'doedd genni' ond fTor^

1J Yn myn'd tros yr hrddonen hon :

\r awr hon mae íy enaid gwan,
Yn cleimio V Arglwydd i mi'n rhan.

N z Pan



C 1+6 ]

% Pan 'drychwi 'mcwn, ni feddai ddins,

Ti yw íy bcddwch i a ngrym
;

Ac arnat ti 'rwi'n rhoi fy mryd f

I Janw nghalon oll i gyd.

3 Dof wrth dy borth 5 a thyna'r faa

Y fafaf, nc$ y'm dwyn i'r lan.

O atteb Ioa mi goda'm llef,

Nes feinio holl drigfannau'r nef.

4 Ncwynog wy/, a heddfy Nyw
Wnaiff i mi ddwedyd, M Digon yw."
Wel, dyraa'r dwV a gwynfyd hwy
Y fawl a'i hyf, ni fych'ant mwy.

5 Pe cawn dy hedd, a'th gariad drud,

Y fawl a fynne cacd y byd.

'Dyw hwn ond dom •, ond mae dy ras

Yn fwy nâ'r perlau drytta 'maes.

H Y M N CLXXXIV.
Dioddefaint CRJST.

1 1 ?Y enaid, gwel i Gai/an\

J^ Y poen angerddol yno fu,

Torfeydd dirif, â'u harfau 'nghyd,

Am gongc'ro bywyd mawr y byd.

X Hoîl deyrnas fatan fawr ei grym,
Pob ellyll du â'i araf Ilym,

Llid a chynddaredd cryf o'r trwch,

Rhag i'w hawdurdod fyn'd i'r llwch,

j Pechodau dynol-ryw o*r bron,

Gafglodd ynghyd y funud hon,

A bwyiodd arno'n áorf ddiri\

Nes iddo chwyfu'r gwaed yn lli'.

^ A llid difefur nefoedd fry#

Yn gwafgu ar ei enaîd cu *

Mil mwy ei bwyfau ocdd ei bwn,

$â bryniau'r byd, pe *çyd yn blwnh
5 A
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5 A fhai'n a ruthrodd arno'n l!ur,

Fel c'nifer torf o elynion cry\

Yn curo yfpryd f' Arclv*ydd cun>

Heb ddim trugaredd yn yr un.

6 Etto er eyngrair dae'r a nen,

A llädd íy Arglwýdd ar y pren,

Ônd felly Ypeiliwyd uífern fawr,

Ac felly tynnwyd nef i lawr.

H Y M N CLXXXV.
Gehvir ei Enw ef RhyfeddoL

I T"? Drychwch draw ar Frenhin hedd
f

M^ Yngwaelod bedd yn goiwedd f

Rhyfeddod bellach ytì y byd,

Na welir hyd y dîwcidd.

l Ond rhyfedd iddo grymmu ei ben,
Fry ar pren diodde' ?

Rhyfeddol pan rodd' lef, " Fy Nhad,
O maddeu 'n rhad eu beiau !"

3 Yn cynnal y greadigaeth faitb,

A threfna gwaith ei fyíedd,

Yn rhwym tan hoelion ar y groe»,

Yn diodde' tros ein camwedd.

4 Angylion nef yn rhyfedd íyna
Sy'n edrych yn ei glwyfau,

Yn fugno eu dy fg bob awr uwch nen
Oddi wrth y pren diodde'.

5 Ble bugail aeth tan angau loes ?

A hynny tros ei ddefaid ;

A myn'd i waelod bedd tros drof

IV gwared o gaethiwed.

6 Crynhowch y doethion oll ynghyd
S' o fewn y byd yn trigo,

Beth mwy rhyfeddod gly wfoch chwi
Nim Duw gael ei groeshoclio ?

N 2 HYMN
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H Y M N CLXXXVI.
Buddugoìiacih C R I S T.

1 f*\WEL draw (y Mrenhin ar y pren,

Vj£ Yn niwedd dydd yn crymmu ei ben
Poen angau mwy nâ buafaì 'nghyd
Ddioddeíaint holl ferthyron byd.

2 Weì, angau'r groes, dy waetha mwyf

I Ben y bobloedd rhoddaift glwy*

;

Cododd i'r lan; fe gòd i'r nef
Fyrddiynau trwy ei adg'odiad ef.

' 3 Os hoeliwyd ef unwaith ar bren *

Os gorfu arno grymmu ei ben

;

Tros f ' enaid i bu hyn i gyd,

Mi gofia ei boenau tr'wy yn y byd.

4 'Does golwg harddach ddydd ra noa

Nâ'm ÍESu'n hongian ar y groes ;

Y dwylo a hoeliwyd ar y pren

Ar fyr a egyr ddrw« y nen.

5 Tcbygwn mod i'n gwel'd ei waed,
Yn îlifo'n goch o'i ben i'w draed

;

Fy nghalon, p'am na's torri'n friw ?

Fy Mhriod oedd cfe a'm Duw.

6 Ei boenau gofir gan fy Nhad,
Ni chollir un o ddafnau ci waed :

Mae Uid yn aros, cwymp ryw ddydd
Ar rai'n elynion iddo fydd.

H Y M N CLXXXVIÍ.

1 ]rrY enaid gwel dy Brynwr mawr,

Jf^ A'i freichiau ar led rhwng nef a llawr,

Creawdwr nef yn prynu dyn,

Srfprynu gwaith ei ddwylo ei hun.

2 Pwy
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2 Pwy ddynion bwyai'r hoelion main ?

Pwy wifgai'm Duw â choron ddrain ?

Edrych i'r lan, fy enaid trift,

Gwel waywffoa dan fron dy Grist.

3 Oedd unrhyw arigau, ff Arglwydd mwyn,
D'wed ac oedd hawíach i ti ddwyn î

Oedd unrhyw angau dalai'r iawn

Ond hoelio, am fy meiau'n llawn ?

4 Oedd dim a wnaethai fodd fy Nhad,
Ond gwifgo drain, a cholli gwaed r

A oedd rhaid marw, a marw'n lân,

Cyn maddeu 'meiau fawr a mân ?

5 Ai felly 'r oedd dy arfaeth feith ?

Oedd neb i'th helpu yn y gwaith ?

Sathrodd y gwinwryf coch ei hun,

Ac yn ei heipu nid oedd dyn.

6 Fe ddarfu ei wae, dihangodd Ner,
I'r b'radwys ddifglair uwch y fer :

Ei goron ca's. 'nawr ddydd a nos

Mae'n medi fFrwyth cyftuddiau'r groes.

H Y M N CLXXX\'III.

1 ^^"IWEL f ' enaid Ie*u ar y pren,

\J Yn gaeth gan angau'n crymrau ei ben

;

Angau'r carcharor laddodd ef,

Ac efgyn wnaeth i ganol nef.

2 Pwy alPfai hoelio ei ddwylo a'i draed ?

A olchwyd hwythau yn ei waed ?

Rhodd' rhai o'th frodyr i ti glwy',

'Does jnefur ar dy gariad mwy.

3 O dyfg íi ddilyn ol dy dro'd,

Trwy bob rhyw groefau ac ío'n bod,
Ac yfed hefyd yn ddigryn,

O'r cwppan yfaift ti áy hun,

Nj 4. 'Rw) *
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4 'Rwy'n ofni'r groes, ac ma' arnai chwant,
O tyn fy ofn, Iesu, 'bant ;

N'ad n* i chwennych, ond os daw
Rho i mi'n fuan help dy law.

5 P*am gwelai'n galed i mi ddwyn
Croes gariodd Iesu cr fy mwyn ?

Nid trofto ei hun, ond trofwyf fi,

Y congc'rodd ef ar Galfari.

H Y M N CLXXXIX.
Am Rydd-dîd 6 Gaethhued.

1 \7N dy gyfammod mae'n fy ngho9

JL Fod miloedd o 'ddewidion,,

Oll yn cyhoeddi llwyr iachad

Trwy rin dy waed i'r cleifioo.

2 'Rwfn.gwaeddi wrth dy borth yn ew»
Am dd'od i mewn i wledda ;

Nid bodlon wyf i fod tu faes

I gaerau'r ddinas noddfa.

3 Agor y môr, gwna'r ffordd yn rhydd
I weîed dydd y rhydd-did,

A chaei teyrnafu cyn bo hip,

Yngwledydd yr addewid.

4 Dwg fii Nebo fry i'r lan

I wel'd y man cai drigo;

Oddt yno dwg fi 'mlaen bob cam ? .

'Rwy'n brefu am fyn'd yno.

5 Ar bechu V enaid blino mae,

Gwynfyd a gai ymwared ì

Gwerddiûryw fy ngelynion oll,

Darfyddai 'm holl gaethiwed.

<> Difgwyl yr wyf, a hyn bob cam,

Feì gwilwyr am y borau ;

I brofi cryfder braich dy ras

Vm tynnu maes o'njbciau.

HYM>
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H Y M N CXC. Yr Ail RAN.
i /^V& b'radwys fry docd dw'r i macs,

V^/ Fel afon iâs yn gyfon,

A reuho'm by wyd wrth ei chlua î

Tydi dy hun yw'r afon.

2 O d^yfroedd Mara chwerwon iawn,

Ti wyddoft llàwn yw'm phiol i

Rbo yr.ddi'n fuan ddail y pren

Sydd uwch y nen yn eiriol.

3 Agor y creigydd mawrion fertb,

'Nawr trwy dy nerth yn eiriol,

I gaethion Goftn dd'od bob gwr,

At ddw'r rbedegog bywiol. .

4 Brenhinoedd Canaan dod i lawr,

Sy'n boftio eu mawr awdurdod,
Nacarbed un> ond taro'n ddwys
Fel profont bwys dy ddyrnod.

5 Helpa fy ffydd, Wy'n teimlo gang
O filwyr anghrediniol,

A drygau erattl o bob gradd,

'Nawr am íy liadd yn hoilol.

6 Ynghanol môr bydd di o'm blaen,

Yn gwmmwl tan diniw-aid ;

Yn fryn o dywyllwch tew fel mur,

Rhyngwi a thir yr Aiphtiaiâ.

7 Pan byddwi gan elynion 11ymy
Yn profi grym gwrthwyneb,

O gylch fy mhabell tywynna o'r ne'

Dy hyfryd brefennoldeb.

H Y M N CXCI.
Gwtddì am Gyflaiuniad o Addcwidion,

Moes dy law, 'r lorddontn mae

Yn pledio 'dai ddin) trwyddi

;

o
Wrth
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Wrth wel'd y dyfnder fy'n y dw'r

'Rwy'n ofni'n fiwr a foddi.

2 O fewn êf air d'wëdaift yn llyn

(Dv air fydd yn wirionedd)

Mai Iesu wyt', y caem ryw dd ydd
I fyn'd yn rhydd o'n eamwedd.

3 Dywedaift na chai neb o dÿ blant

Eu dwyn i bant o'th ddwylo;
Cedwh' y rhèi'ny oll rhag brad

Ro'wd gan y Tad i
rw íafio.

4 Dywedaift iacheit' trwy rym ày ras

Ein hatgas wrthgiliadau;

Cerit' ni'n rhad, diffbddwyd Hid,

Er maint eu gyd* yw'n beiau.

5 Cyfiawna rhai'n yn awr mewn pryd»

'Rwy*n ceifio o hyd i'w credu,

A'u cymhwyfo at fy hun a wnawn,
Oiìd V enaid can yn pallu.

6 Dy ddyfroedd gloyw (y arnai chwant,

Mae'n tynnu bant öfidtau \

A'r hwn a yfp w&edyr Oen,

Ni theimla boen cyftuddiau,

7 Mÿ bwyfaf arnat' ettd *n nes
;

Pwy les im' ddfgalonni ?

Dy faith drufaredd di erioed

Nid oes dim darfod arnu

H Y M N CXCII.

Gwcddi tm Dcimlad Wrihgiliai.

1 T>YMA fi, Ahglwydd, wrth dy draed,

I 3 Yn teimîor ciüau o rin dy wacd :

\r wyf yn dlawd, a phwy a wyr
Ond ti dy hun fy eifiau'n Ilwyr?

2 O ne*



[ 153 J

2 O pechod, p'am y'm twyili'n Hyn ?

Beth wy t ti'n weîl o wneuthor hyn ?

Er maint ây fwn, gwirionedd yw,

Nid ti yw'm fFrynd, fy íFrynd yw Dcw.

3 O Tesu, fy Eiriolwr mawr,

Gad i mi gacl fy meiau 'la-wr
;

D'wed pam wyt' cyd yn fefyll draw ?

'Bryd gwelwyd mwy.ó eifiau'th law ì

4 Claf wyf am deimlo gwaed yr Oen,

Vn rhodio beunydn mewn rhyw boen;

'Does unryw eii roifT iacbad,

Yn nnig, Iesu, ond dy wacd.

H Y M N CXCIH.
T Goron Ddrcin.

1 X*~>Oronwyd, do, Iachawdwr byd

\^j Gan fwrddwyr fFyrn'g oll i gyd,

A drain plethedig, dyma'r bri,

Fy cnaid, ga's dy Brynwr cu.

2 O cdrych ar dy Frcnbin g^ân,

Fy nghalon, tor yn ddrylliau mâtt ;

Gwel wafgu lawr y plgau drain,

A'r gwacd yn fFrydio r ol y rhai'n.

3 Ai Breahin yw ? Ie brenhin byd,

Uffern, a'r nefoedd wcn i gvd ;

Yn diodde' poen fwy n«g un dyn
fewn ei deyrnas faith ei hun.

4 Ai dyma'r parch ga's Brenhin ne*

Wrth roddi ci fywyd yn i'y lle ?

Wel, V enaid, bcllach 'd.odde'n hy\
Bob gwawd dros enw Mhrynwr cu,

5 Os cwrddyd wnaf â choron ddrain,

Dyfg h* i ddiodde' pigau 'rhai'n

;

A*i wefd e fyth yn rhyfedd fraint,

1 ddioddc' cyöudd mwya' ei faint.

6 Mi
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6 Mi gwela mewn paradwys belí

Yn awr yn gwiígo coron gwel!»

íe gwe 1 nà'r aur, na'r perlau drud,

Na dim coronau íy'n y byd.

H Y M N CXCÍV, Yt Ail RAN.

1 ^tWELED yr oeddit' byddai'th glod,

Vj£ Yn fwy nâ'th w'radwydd fwya 'rioed j

Mawr oedd, oud byr dy boenau chwyth,
Ond dy ogoniant berÿ byth.

2 Edifarhawd i'th wifgo'n Hyn,
A'th wawdio i ben Calfaria ù yrt.

Mae'r dydd yn d'od, ar dd'od yn awry
Gwelir d' ogomant fcl y wawr.

3 Myrddiwnau dirifedi fydd,

Yn gwmp'ni ît' ryw forauddydd ;

Cair gwel'd yr haul fy'n fyd o dân ?

Yn bellen bygddu o dy flaen.

4 Y g'leuni dry yn dywyll nos,

Pel gynt pan oeddit* ar y gro's*

Pan gwelont dt ymhlith dy Iut

Ynghanol y ffurfafen hy.

5 Ar yfpryd rhai bydd ing a loes,

Rhai gynt a'th hoehodd ar y groesu

Ac yn dy hoelio etto o hyd
Pan delo'th awr i farnu'r byd.

6 Ond dynarr awr, a gwyn eu byd,

Fydd i 'th gariadau oli i gyd ;

Cànt eu gwobrwyo am y loea»

A'u holl gyftuddiau'n cario'r groes*

HYM»
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H Y M N CXCV.
Tan Deìmlad o Bechcd yn cfni'r Wialen*

i r | ^ AN draed yr wyf, «ac aros draw,

1 Mi gwympa yn llaw dy Fawredd
;

O'rdyfnder brefu 'rwyf bob cam,

Sef brefu am drugaread

2 P'odd fafai crgyd trwm êy ffon ?

Mí gwelai bron a dy'oa.

On' fafi o*m plaid, fefyll nid gwiw*
Mi gwympa ryw ddtwrnod.

3 A gaì weddio, Arclwydd haeî,

I'th wialen gael myn'd heibio >

Os dâw, benditbiTr cyíludd hyo,

Fy enaid fy'n aifwydo.

4 Attal dy îaw, O Arclwydd da,

'Dwy'n abal a'th ddiodde';

P'am lleddi bryfyn gwael fei hyft

Sy â'i anadl yn ei rTroenau ?

5 Arbedaift rai, torraift ây ffon,

Pan oeddit' bron a tharo
;

Oscait' eu calon 'difarhau,

Cyfadde 'u bai a pheidio.

H Y M N CXCVI.
Ymgyfuro tan Wradiuydd yr Annuwiol.

~*% \ ham y rho'iít y cwn, o'u tyn gadwynau'n rhydd?

A pfTam y caiff eu fwn, i'm gwneud fel hyn vn
Cadwyna'n glau'r ufFemol griw, ^brudd ì

Ti yw (y Nuv/ byth i barhau.

Os rho'wd íy mhen i lawr, i'r g'Jynion gael eu gwyn,
Erc'ryddu meiau mawr, fyNuw ei hunwi.aeth hyn;

Fe'm c'od i'r lan cair gwel'd ryw bryd,
Uv\cblaw j byd fy enaid gwan.

f 3 Ac
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3 Ac ar oí i mi gael fHangellau gan fy Nhadf

D*od vn bechadur gwael, a chwympo wrth ei draed

;

Fe dry y rhod, ar wddf y llu»

A ddrìngodd fry caf roi fý nroed

4 'Nghafeien, byddwch brudd, rnowch heibio'ch crech-

wen fawr,

Arddeìir rl ryw ddydd, er tlotted wyf yn awr ;

Er dued wyff fe g'od y wawr,
Mewn munud awr ca'm gwifgo'n wyn.

H Y M N CXCVII.
Gweddi am Amynedd.

1 11 HO i mi amynedd i ddiodde' pob poen,

|Y A gwel'd mai m rhagorfraint \ w dilyn yrOen,
Duw, maddeu fy oghyftudd, can's pechod a wnaeth
I mi fod yr awrhon mewn gofid yn gaeth.

2 O cura fy mhechod trwy gvftudd i maes,

Dy wialen yn waílad fy'n ennyn fy ngras

;

Ni fedraf fi gerdded un droedfedd tu a> ne*

Nes teimlwi ây wialen yn^hadw i yn fy lle.

3 Na ofidia, fy enaid, llawenydd i ti,

'Rwin gweled mai plentyn o briod wyf fi

;

'Rwy'n barod i bechu yn erbyn y ne',

Ond parod yw'm Harglwydd i'm curo i dre\

4 Os croes fydd yn bwyfig, fe'm cynnal iY lan,

Fe gymmer ei hunan (gwe! nad wyf ond gwan)

Ymhlau ar ei 'fgwyddau (bMe ceffir ei ail ?)

CaiíFglod pan ddarfyddo y ddaear a'r haul.

H Y M N CXCVIII.

Lìawenhau mewn Gobaith Rydd-did.

1 "^LT Mae—fy cnaid bach am lawenhau,

X. Wrth geifio ar fyrder gredu ca'i

Fy llwyr ryddhau o\r pydew hyni
A gwelM
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A gwel'd yt haal ddifglairwen fcaf,

Yn tywynnu 'n braf tros Stion ftyn.

t O bra* í—wel, drma'r flwyddyn hyfryd ea'

I dorri holl gloiadau'r ia,

A thoddi'r cira ocdd yma 'rioed ;

Wrth feddwl hyn fy enaid mae
Am Iawenhau 'nawr cyn ei dd'od.

3 'Rwy'n byw—yn awr ymhlith dieithriol ryv*,

Gelynol iawn i ras fy Nuw ;

O Arclwydd, clyw fy ngweddi'n frau ;

'Ddiwrth drothwy'r ne* nid â fy nhroed,

îses i ti dd'od i'm Uwyr ryddhau.

H Y M N CXCIX.

Ehediad yr Enaid.

1 TTFarwfl, mi af ymlaen i'r wlad,r Lle mae fy Nhad yn trigo :

Ymhlitb myrddiwnau rif y gwlith ;

A gwynfyd fyth fai yno !

2 Mi ddringa ftr lan, can's uchel fry

Mae'r hyn wyfin ei geiíîo ;

Gadawai'r byd o'm hol heb lai,

Yn waílad mae'n fy rhwyflro.

3 B'le trown fy wyneb, Arclwydd cu f

Ond attat ti dy hunan ?

Pob peth gweledig thal e ddim,
Ond gwneuthur i mi raddían.

4 Gad i mi lechu yn dy gôl,

A n'ad fi'n ol oddi yno ;

Ac yn y clwyfau dyfnion wnaed
© fewn dy dracd a'th ddwylo.

H Y M N
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HYMN CC. TrAilRAN.

i 'HT^I yw fy ngrym» fy nghraig, a'm twr,

\ Fy noddfa fiwr o ymwared ;

Fy nrygu mae yngallu pwy ?

Ynot yr wy'n ymddiried.

% Fy hedd a'm cyfur oddi fry,

Yn tarddu (y yn gyfon i

Oni bai hyn, gan fwn pob gwae,

Llewygu wnai fy nghalon.

3 Oni bai'th fod yn fwy ná'r byd,
A'i ddrygau gyd yn gyfon,

Gan bechod forau a pbrydnhawn
Dig lonni wnawn yn union.

4 Fy nyddiau ddarfu fel y rowg,
O'm golwg heb eu ríufo ;

l^îi's gwn gai wePd cyn angau lo's

Un dydd na nos fyr/d heibio.

5 Caílell wyt ti, twr cadarn cry',

Yn nyddiau du caethiwed ;

Dy enw, íesu, 'n noddfa cawn*
Cylurus iawn i'r gweiniaid.

6 Pan delo drygau rif y gwlith,

I mewn i bîith dy bobol,

A'r ffwrn faitb boethach, y pryd hyr.

Ti fyddi yn y canol.

H Y M N CCI.

Adgyfodiad CRIST.

i T"\EWCEI gwelwch' D'wfog nefoedd fawr,

JL^ O radd i radd yn d'od i lawr,

I groth y ddae*r i efmwythau
Gwelyau'r etholedig rai.

z 'Noi
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2 'Nol gorwedd dro, fe ddaeth i'r hît,

Agorodd ddrws j mi oedd wan,

I adgyfodi, a d'od i mas,

Er cadw'r porth gan angau glâs.

3 GwelwcR fy Nuw'neJddynol wedd,

Yn gorweddoBry yngwaeîod bedd :

'Rwy'n gwybodfod iy Itsu'nDDUW
Pan codai ei hurr o farw i f) w.

4 Pwy ddrwg wna'r bedd a'r pryfed mân ?

Bu V Arglwydd yno o fy mlaen :

?'am ofnaPm henaid fyn'd Tr lle

Gorweddodd ynddo Frenhin ne'?

ij Mae a-ogau wedi myri'd i maes,

Nid yno 'nawr mae'n cadw ei blâs :

Can's dyna'r prýd y cadd fath glwy'

Ni faif ym medd y feintiau mwy.

6 Fy meiau mawrrorreedd mor drwrh,

Neb ond fy Nuw a dalfai'r fwm;
Gwafgodd Greawdwr nefoedd faith

I ddyfnder daear ar ei daitb.

R

H Y M N CCII.

Giveddi am Rydá-did o Gaethìwtd.

Wy'n difgwyl fanwylDnu w am waredigaeth Iawn;

Mor hapus fyddwn byw yn unig hyn pe cawn >

O dere'n glau, a chod iV lan

Fy enaid gwan fy'n llwfrhau.

2 O pledia trofwyf fry, cliria fi o flaen fy Nhad ;

Pwy yr yn well nâ thi anfeidrol werth dy wacd ?

O coíìa'th lef, pan ar y groes,

Tan chwerwa'r loes, ynghanol ne\

3 O dyfg ü gleimio rhan i ragorfreintiau\h waed,
A phan bwyf fwya' gwan, i lefain, •• Abba Dad"

!

Heb gwmmwl du gyfgodi byrh,

"Fra ynof chwyth *f hyfryd wlad,

O z i M -



Mae*r Aiphtiaià yn cu nerth, yn gyrru mlacn ohyd,
A'r bryniau mawrion ferth yn cauad arnai 'nghyd

;

Trwy'r dyfroedd du gwawried y dydd,

Gael ffordd yn rhydd i'r Ganaan fry.

H Y M N CCIIL

CmsT Cadernid y CriftUn.

î 4 R cTenw di, Creawdwr bydf

/\ *Rwy'n rhoi f * ymddirrtd oll i gyd

;

Rhyfedd mor wan wyf ddydd a nos,

'Dwy'n gwefd dim ga)iu ond ar y grocs,

z 'Rwy'n griddfan eiíìau rhoddi mhwys
Ar Frenhin nefoedd tan ei grwys

;

A gwel'd fy Nuwf fy'n Uanw'r ne*

Yn talu'r dyled yn íy lle.

3 DerTro fy fiydd, rho afael grcf

A'th freichiau'n dynn am danoef:

Er ofnau fyrdd, na ad e'n rhydd,

Tr'o yn dy íreichiau carri'r dydd.

4 Dyma & t Iesu, fel yr wy\
Cuddia fi yn dy nefol glwy',

Cao'a dyna'r graîg y gwnai fy nytbf

'Does neb yn ofni yno byth.

5 Tyr'd, angau, 'mlaen â'th gleddyf Hy»,
Tra yn Iesu b'wyf nid ofnai ddim ;

Y cnawd, a fatan, pechod cry\
Yng nghlwyfau'r Ibsu congc'rai chwi.

6 Gad i mì f Iesu, ddydd a nos f

I dreulio'm hamfer tan dy groes

;

'Does gyflwr arall tan y ne*
f

Yr ofnog rai yn addas fe.

H Y M N
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H Y M N CCIV.

Hiraeth yr Enald am Ddüw.

1 # ^lWfiL arnai'r Meddyg lawcr clwy\

VJ O'm tracd i'm coryn gwaedu'r wy';
Fe'm 'fpeiliwyd, do, o'r gwifgocdd hardd,

Fel íy rhieni yn yr ardd.

2 DeíFro, îy ffydd, derchafa'th ben

I fynu taa'r nefoedd wen ;

Gwel fry wrthddrychiau hardd a gwiw
Fw caru'n anwyl tra f'ech byw.

3 Pa bynna radd ges gynt o ras,

Faint bynna gollais innau o'r maes,

Rho im' a gollais, rho yn lân

Radd at fu genny fwya o'r blaen.

4 'Rwi'n blino 'mado â fy Nuw;
Byw heboír dim ond trallod yw ;

Cyfuron creaduriaid mae
Rhyw ddirfawr boen wrth eu mwynhau.

5 Yn o! 'rwy'ad'od, ti wyddoít p'am,

Rhaid im' gael nerth, a nerth bob cam

;

D'wed air dy fod, mi creda bvth

Yn maddeu'm gwrthgiliadau chwith.

H Y M K CCV.

PererindoJ.

i ir?Y Nirw, îho'r manna fry

JL^ Fm bwydo i ar fy nhaith,

A'm nerthu i'r tiroedd (y $

Yn llifo o fel a Haeth :

Agor y graig, doed allan ddw'r,

G!oyw diílwr o had y wraig.

O $ 2 Ffarweì
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2 Fíarwet i
?
r mphtuûM dir,

A'i degwch oll o'r bron,

Dechreuais íirneu'n wir,

I maes o'r Gofen bon :

?Does yma i gael ymhlrth y criwv

Annuwiol ryw ond pethau gwaeh

3 Mi wela draw trwy ffydd,

Ryw ragorfreictiau roawr,

Mor ficr im' ryw ddydd,

Á phe baent i mi 'nawr

;

Ond moroedd (y a m'nyddau maîth

-Ar hyd y daith rhyngwi â hi.

4 lorddonen faif yn ferth,

A'r creigydd hyllt yn ddau,

Ac angel mawr ei nerth

A'm dwg i'r !an ýn frau :

Brenhinoedd hy' trwy dy allu mawr
A gwymp i'r Ìlawr fcron ya Hu.

H Y M N CCVl,

Gweddi am Ntrth i gong^imro.

t \ /fEWN dipjtt beb ne«awr oleu'r dydd,

JAjL Fy ena1^ fydd yn crigp,

Dwg fi ymlaen or tìroedd caetb,

At rei allaeth yiHIife.

2 Gwna wae'od môr fel gwaftad dir,

A'r dw*r fcl mur cadarna*

O bob tu'n gylch, yn aros doed,

Trwy'r dyfroedd trped y gwanna.

3 Difetha'r glynîon dewrion dig,

Sy'n ífyrnig yn fy nilyn 1

Crynhoed y dyfroedd mawr ynghyd,

Cyflawna'th lid i'w hcrbyn.
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O gad dy angel fyn'd o'm blaen,

At' goîofn dari Vm gleub,

Yn gwmrnwl tywyll rhyngwi cai

A PharéLo mac'n îy mhao.

Gâd 'ynt fy nghlywed maes o law>

Yr ocbr dra* yn canu,

A phawb i wel'd v ravrdd dirif,

Lawrt^n y liif yn boddi.

O galw'r tywod mân ynghyd,

Dywallt eu llid yn erbyu,

A foddi olwynion mawr eu gryn*

Yr hwn fjdd im' yn el/n.

H Y M N CCVII. .

Dhddefaint C R I S T.

1 1P* I enaid doddodd g y gwres,

fy Fel ffwrnes yn ei galon ;

A'r chwys a> gwaed yn ddafnau mawr,

Yn cwympo lawr-yn- gyfon.

2 A dyma'r chwys, a dyma'r gwaed,

Sy'n rhoi iachad i'r cleifion ;

O'i yíllys tar4d yr aíori bor,

Sy'n doft cur y galoo.

3 Fforddolion olî, fefwch V trwch,

Yn awr edrychwch arno ;

ITle oíìd fel ein Hajiglwydd Ioh,

A glywfoch fôn am dano ?

4 Ei apoftoÜon, gwan eu fTydd,

Yngwres y dydd a gyfgodd r

Un gronyn help o'r dda'r na'r ne\
Ac etto fe gongcwerodd.

5 Fe rod^* fFarwel pan ar y groes

Tw fywyd tros ei elynion ;

'Nawr gwelwn uffern, dae'r, a nc',

Yn mwiûto Brcnhin Scio*.

H Y M n
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H Y M N CCVIIL

Diyflyru Dyn a'i Ddrygau.

1 ^l
* I wyddoft, Arglwydd, am gael ffydd,

\ Bob dydd 'rwy'n gwaeddi'n gyfort ;

Pe credu wnawn, er gwaetha eu fcü,

Nid oínwn fil o elynion.

2 Pa beth yw dynion ond fcl gwynt,
A'ü belynt yn myn'd heibio ?

P'am rhoi fy mhwys ar berh mor w,aef,

Sydd ar gael ei ddiítrywio?

3 Pwy a w'radwyddwyd roddai fryd,

A'i oglyd arnat', Arglwydd ;

Rhoift iddynt barch a chlod am hyn,

Ac enw yn dragywydd.

4 Gwan wyf erioed, a gwan o hyd,

A'r Uefga i gyd o'ra brodyr;

Os llewod creulon ddaw i'm cwrdd,

tyn di fFwrdd eu nattur !

5 Mi rof /y maich oîi ar dy war,

Mae'n gyfyng ar fy enaid
;

Tor fy nghadwynau *n fuan, tro

Fi allan o gaethiwed.

6 Os colraî*m henw yn y byd,

Fy fFryns i gyd, a*m meddianr,

Gad i mi gael, 'nol darfod hyn,

1 lechu yn dy haeddiant»

7 Mi gwympaf, Arglwydd, yn dy law,

Mi ddof gerllaw i lechu ;

Gwell genni o bawb tan nefoedd fry,

Dy hun i ti fy nghofpi.

HYMN
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H Y M N CC1X.

Gorfileddu mewn Hyder «V Fuddugùliûcîh*

i | 7»Y cnaid, gwel i bcn Gal/aria.

\^ Draw'r rhyfeddod mwya erioed.

Creawdwr nefoedd wen yn marw,
A'r ddreig yn trengu tan ei droed.

Mi glywa lais yn awr, debygwn,
O agor pyrth y ddinas fry i

Fy cnaid, cin, fe ddarfu ofn t

Prynwyd nefoedd wen i mi

2 Tyr'd i fynu o*r aniaîwch,

Wedi aros yna'n hir,

Swppiau grawnwin mawrion addfei,

Sy'n dy aros yn y tir.

Bryfia i ryfcl, gwifg dy arfau,

Cymmer galon. mentra 'mlaen,

Y fFordd ni's colli, mae'n dy arwain,

Gwmmwl niwl a ch'lofn dân.

j Nid all Amaltc nt Moai,
'Nghyd â'r holl elynion hy\

"

Wncuthur niwaid im\ tra cadwyí
•Nagos at óy babell di.

Tan y cwmmwl mi aroíaf,

Yno hefyd bydd fy nyth,1

Nes cael trigo mewn llawenydd»

Yn y wlad i bery byth.

4 Tro ry nghefn ar yr AipbtiaiJ,

Welais i ond cu gwactha 'rioed,

Sathru PArglwydd, a'i ogonianC,

Fel y glafwelit tan eu troed.

Dydd fy'n dy(od 9 daw ar fyrder,

Gwelant hwy fy Mrcnhin fry,

Cymmylau'r ncf yn gerbyd iddo,

'R haul a'r Uacr yn bellen ddu.

5 Gwocs
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Gwnes y dewîs gorau wnaethpwyd,
Dewîs Brenhin nefoedd wen,

Yn Dad, yn Briod, ac yn Gyfaill,

Yn Frawd, yn Geidwad, ac yn Bem
Cyfoeth mawr, didrai, difcfar,

Sydd ynghaéw i mi'n 'ítor,

A benditnion oll, perfciftd

Megis tywôd mim y máf.

H Y M N CCX.

Ar y Greadigaeth.

1 T E S U ydyw fy Nghrcawdwr,

J| Crewr uffern, dae'r z ne',

Y cwbl hefyd oll a wnaethpwyd
Er gogoniant iddo fe :

Ynddo'r cyfan fydd yn féfyll,

Ei fy fedd yri eu cynnal fy,

Fy enaid, dytna'r un a hoeliwyd

Ar fynyddttu Gaifari.

2 Er mor rhyfedd ydoedd' rhoddi

I fydoedd dirifedi íod,

Rhyfeddodau'r Aìpbt a Soan9

Ynghyd a glywodd cluft erioed ;

Hyn i gyd fyàd yn difiannu,

Can's mwy rhyfedd wel'd e' fry,

Ar y pren yn diodde'ei hoelio

Ar fynyddau Calfarì.

3 Angylion pur fy o gylch ei orfedd,

Yn gwifgo g'leuui fel y wawr,

Yr hwn a'ch gwifgodd âr fath harddwch»

Ac 'ych yn e * addoli 'nawr,

Cig a gwaed a^gym'rodd arno,

Fel gallai gyd-ymdeimlo àni ;

Er mai gwrthddrycii eich addoliad,

Fc fu farw ar Ga/farr.

4 Yr
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,4 Yf awyr gou ddifefur lydan,

A'th gopa cuwch â> nefoedd {y

Bydoedd o faintioii ofnadwy

Sy'n amgylchu yn dy fru

;

Yr bwn â'i air wnaeth tíy adeiliad,

A'i fyfedd all dy fefur di,

Drowyd mewn cadach yn y prefeb,

Ac fu farw ar Galfari.

5 'Raneirif fer fydd yn difgleirío,

Ynghanol y tywyllwch du,

Mae ynoch fôr o dân berwedig,

Er mor fach i'n golwg ni

:

'Rhwn ryw oefoedd cyn eich ennyn,

Ac bery pan ddiffòddoch chwi,

Fu'n Nazaretb yn wael ei gyflwr,

Ac fu farw ar Galfari.

6 Chwi blanedau o adenydd cyfîym,

Sy'n teithio'n bryíur fore a hwyr,
Fil filiwnau o fefurau,

Yn cadw'r amfer oll yn lîwyr;
%Rhwn á'i fraich a'ch gyrrodd gynta'

Uwch eich llwybr wnaeth ei d,
Ga's ei erlid yma'n faban,

Ac fu farw ar Gaìfari.

7 Ti haul y ffynnon fawr ddiyfpydd

O 'leuni, cyfur, gwres, a thân,

Sy'n danfon dydd o ddautu'r ddaear,

Bywyd myrdd o Iyüau mân :

'Rhwn a'th lanwodd o oleuní,

Na ellir edrych ar ây wedd,
Ymddihattrodd o'i ogoniant,

Gorwcdd wnaethyngwaelod bedd.

8 Y lloer fy 'mhlith y fer yn rbodio,

Yn gMeuo mwy nâ hwynt i gyd,

Y môr iy'n teithio wrth dy arofer,

Ti guddi'th wyncb ambéll bryd.

'Rb,vn
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'Rhwn rodd* d* oleuni oddìwrth yr haulwcn,
Ei lewyrch o hono ei hun y fy

;

'Clips a redodd tos e. haiddwch
Pan fu farw ar Galfari.

q Chwi daranau yn y cwmmwl
Pygddu yn yrnderfyfgu fyddf

Yn crynu'r nef, a'r ddae'r o tanom,
Fel yn bygwth barn a fydd ;

'Rhwn wnaeth ich' ddychrynu dynion,
A galiu ich' i ruo'n llyn,

Ei hun a lefodd yn y prefeb,

Lefodd ar Gaìfaria fryn.

10 Chwi fellt cynddeiriog fydd yn tannu
Yn llen o dân trwy'r nef i gydt

Rydd trigfa pechod gynt yn ulwf

Ac o r diwedd lyfg y byd :

'Rhwn eich 'nynnodd, ac yn peri

Jch' ladd neu ynte fafio (y$

Rodd' ei Berfon gogoneddus

Gael ei hoelio ar Galfari.

ì x Chwi demheílloedd fydd yn dangos
Eitha gwaelod moroedd mawr9

Briwo llongau erbyn creigydd,

Tafìu'r cedrwydd ferth i lawr

;

Yr hwn rydd fFrwyn yn fafn y deraeft*!

> Yn marchog ar y gwyntoedd fry3

Fel yr oen yr aeth i'r lladdfa,

Tros ein beiau ar Ga/fari.

s 2 Chwi gymmylau fydd yn hongîan

Yn yr awyr denau íry f

Weithiau*n gwneud i'r ddaear darddu,

Weithiau'n pydru ei rTrwythau fy;

Yr cbwer'der ei enaid bu'n ymddifad

O'r preíenoldeb tadol fry,

Wrth grymmu ei ben i lawr a marw
Af fynyddau Calfari.

n
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13 Ti wres fy'n gwneud i'r ddaear lofgi

;

Ti oerni fy'n ei rhwymo hi'n un f

Wrth gyramyfg yn gwneud tymraor hyfryd

Rhy grculon ar eich pennau'ch han :•

Rheolwr mawr yr hoH grcadigaeth

Mcwn t o gîai yr amfer bu,

Ddioddefodd eitha' gwres digofaint

At fyByddau Calfari.

H Y M N CCXI.

Golwg ar Lefgcdd.

I TPV Arfu fy nerth, 'rwy'n llwfrhau,

1 J Yn d' allu mae V ymddiried t

Nerth mawr difefur, fel y roôr,

Gcnnyt' fy'n 'ûor i'r gweiniaid.

z Mi gîywais it' ymrig yr hwyr «

I roddi liwyr faddeuar.t

Mewn oefoedd gynt ; a ddarfu 'nawr

Gyftawnder mawr dy hacddiant ?

3 Ti'm tynnaiít i o ganol tân,

A mi o'r blaen yn ofni ;

Gwna hynny etto'r funud hon,

Mae f' enaid bron a threngu.

4 Rho im* yfpryd Caleb fcl o'r blaen,

I fentro 'mlaen 1 ryfel ;

Na phriuwyf ronyn er dy fwyn
P'un wneir a dwyn fy hoedl.

c Dyfg fi i 'nabod angau Ilym,

Heb ofni ei ryra yn taro,

I fentro 'mlaen, heb fod yn wan,

Tw wyneb pan y de!o.

é Bydd coffa am danat' ymhob man
I godi'r gwan i fynu ;

£u c'loonau'n deml ì ti cair

Sy wrth dy air yn crynu.

P HYMN
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H Y M N CCXII.

Gras a Dedivyddivch yng Nchrist^

% ^^JI D fy ncf yw ar y ddaear,

X^l Pe gorau man tan gwmpas haul

:

Fy nef yw tawel brefennoldeb

Wyneb firiol Addcfr ail.

Gwenaarnai, Arglwýdd grafoî,

Gwaeddai allan, Digon yw ;

Yna 'nghanol cyfyngderàu

Fyth yn llawen byddai byw.

2 'Rwybr faith fy'n lîawn o fydoedd,

Etto feren un ni fedd,

Er mor fuan maent yn 'hedeg,

'Hed mor gynted â dy hedd e

Myrdd weddiau a wrandewaift,

(Can's mo? barocl yw dy ras)

Yn y funud gynta'u lluniwyd,

Cyn eu d'od o r genau maes.

5 Môr fydd ynot' o fendithion,

Heb waelodion iddo'n bod,

Y mae'n llanw 'mlaen bob munud,
Nid oes diwedd ar dy glod ;

Dy enw beunydd fy 'n belaethu*

Beunydd yn ymdannU 'maes,

Bydd telynau'n canu iddo,

Fel rhiíedi gwellt y maes.

4 Yn dy glwyfau y mae bywyd,
Tyllau'r hoeüon yw íy nyth ;

Ofnai fyd, na chnawd, na phechod,

Nac euogrwydd yno íyth.

Gwaed fy Mhriod wedi golli,

Archoi fawr y waywffon

Yw fy r>ghraig a'm dmas noddfa

Sicr ar y adaear hon.

5 Yfiö
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Yno boed fy mwyd a niod,

Tan ganghennau gwych y pren,

Sydd â'i wreiddyn ar y ddaear,

Ei frigau yn y nefoedd wen.

Dyn â'rDuwdod ynddo'n trigo,

Ffrwythau arno'n tyfu'n llawnj

Cyfgod tano ffyddloniaid,

O foreuddydd hyd brydnbawn.

Dedwydd ydyw'n berchen arnat\

Dedwydd yfo o dy hedd,

Gallant chwerthin fyth wrth weled

Cyngrair fatan, angau, a'r Kdd.
Bydd brenhinoedd mewn cadwynau
Yn llechu yn ifcl tan eu traed

;

Hwy ar ddehau'r Oen yn moti

Wedi d'pd trwy rin y gw.aed.

H Y M N CCXIÎI.

C RI ST y Tryfor gorau.

i T^V enaid, 'hed tu a'rh etifeddÌ2eth,

[^ Fy ngorddmes ty wyllwch mae$
rBd oes rhifo ar flynyddau

'Nhragwyddoldeb fy'n neshau ;

Môr diderfyn heb ddim gwaelod,

Gogledd, dwyrain y w. «a de\
Na rhif ar oefoedd at ei ddechrau,

Nac eilwaith at ei ddiwcdd e\

2 Tu ag yno 'r wyn ymdeithio,

Yno mae fy Mrenhin mawr,
Can' goleuach nag yw'r danljwytb,

Yn difgleirio uwch y llawr.

O pwy bleferî pwy ddifyrrwch

A nigrifa i yn y byd,

Pan Emmanull groeshoeliwyd,

Oll yn gyfan aeth a mryd ?

3 Clywai lais gan bob rhyw raddau

O'r creaduriaid mân i gyd
1> 2 Mo^:
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Mod i wedi aros gormod,

Heppian llawer yn y byd.

Gwífg dy aden, medd pob tafod

Gîywai tan yr awyr las ;

Gormodheppian, mae'n ddîweddar

Cyn it' ddechran taro 'maes.

4 Ffarwel bellach bob creadur,

Chwi gewch weled hyn ryw bryd t

Meddai dryíbr gwerthíawroccach
Fil o weitbiau nag yw'r byd.

Tu hwnt i'r bedd 'does mefur ama ;

Rhan o fewn íy nghalon mae

:

Ffynnon f&wr ydyw ei wreiddyn,

Fyth ni welir arni drai.

5 A welodd haul erioed wrth redeg

Ei thro diderfyn yn y ne\
Neu yn y ler, neu ar y ddaear

Wrthddrych tebyg iddo fe ?

A oes tryfor, ond ei 'mofyn,

Yn nyfnderoedd daear lâs

IV íìlfed ran, pan yn y cîorian

Bwyfa Iesu Grist a'i ras ?

6 F'enaid, taw; 'does dim tryforau.

Na theganau ar y Dawr,
O India 'r dwyrain i'r gorlJewin,

Cbina ac Arabia fawr,

A fodlona gluft neu lygad,

Neu arogliad enaid trift,

Neu ynte dâl i gloddio am danynt,

Ond ym mherchen Iesu Grist.

7 Nerth os caf, mi fryfiaf mwyach
'Fynu tu a 'ngwîad fy hun,

IJe mae Ntrw yn gwifgo'n gyfon

Mewn gogoniant nattur dyn.

Na enwir i mi'n artre' beilach

Fangre arall ond y ne';

Neb yn dad, na neb yn briod,

Neb yn Arglwydd ond eíe.

H Y M N
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H Y M N CCXIV.

Çjfiawnhâd*

$ T"\ E b'ai 'merawdwyr mwya'r byd,

\f A blodau'r ddaear gron i gyd,

I farw trofwy'n un ;

Rhy fach at faddeu mhechod yw,
Rhaid marw un ac fydd yn Ddüw ;

Darfydded baeddiant dyn.

% Angylion nef baent yn eu plith,

A gwifgo cyrph o rif y gwlith,

A mar yn gyttun,

Rby yfgafn yn y clorian fae,

1 bwyfo'r ganfed ran o mai ;

Darfydded fon am ddyn.

3 Fry, fry'r cyfiawndcr ddyry iawn,

Vx holl ofynwyr fy i mi'n llawn,

A'u galw bob yr un.

A fu tan hoelion gliria'r neí,

Yn abal arall neb ond ef,

Darfydded fon am ddyn,

4 Er dyledfwyddau rif y gwlith,

Neu ynte'r fer na rifir byth,

Mac pechod etto 'ngìyn.

Yn berffaith eilwaith hwy pe cawn,
Dim i gyfìawnder at wneud iawn ;

Darfydded fon ddyn.

5 Ca'wd y llieiniau yn y bedd,

Fe adgyfododd brenbin hedd.

Gan gongc'ro angau ei hun ;

Mewn cwmmwl gwyn P efgynnodd ef,

I glirio livfraa dua'r ntf

;

Darfydded fon am ddyn.

6 'Nawr heddwch anberfynol fy

O gwr i'r llaîl i'r nefoedd fry,

Priodoüaetbau'n un •

P , öjr*
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Cyfiawnder llym yn llawenhau,

Ynghol trugaredd faîth ddidrai
;

Darfydded fon am cldyn.

y Mae'r pyrth yn agor, nef yn rhydd

Tr rhai yn noethion, tlodion fydd,

A gwifgoedd i bob un ;

Y wiíg a brynwyd gynt â gwaed,

A hoelion dyr roewn dwyío a thraed ;

Darfydded fon am ddyn.

Y

H V M N CCXV.

Dhuedd pob peth a ncfaodd»

Mae'r hauî-wen wedi bîino

Teithio yn yr wybr îas

;

Daear drom ymron deffygio

Borthi'r llyfiau fy'n y maes ; \

Me'r planhedau'n gwaeddi, Diwedd

;

Pob creadur yn ei ryw
Yn och'neidio ara ga«í gweîed

Gwir ddatguddiad meibion Dvw,

Y mae'r oriau yn íy ngalw
9S ddvfal beunydd i bar'toi;

Tân yn d'od ar ddmas diflryw,

Tua Soar i mi ífoi.

Arglwydd, 'maíael ynwi'n fuasa,

Onite ni.ddeuaf fyth ;

Tra fo'r tân yn üofgi Sodom

Y'n y bryniau gwna fy nyth.

An^au 'n l'awen fydd o*i afael,

Beunydd cam yn pwyfo 'mlaen ;

Rhif iy efgym a'm haelodau,

Tan ei allu r awrhon maen\
Pob gwthien fach o'i ochor,

Y mae'n cloddio tan fy faiJ,

Gwelai'n ceiíîo taro'r ergyd

Na raid taro fyth ó'j aü.

4 Taro*
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4 Taro, angau, ond yn gynta'

Edrych pwy fydd wrth íy nghíyn^

Aipha, Omega, Tad a welir

'\awr yn gwifgo nattur dyn.

Ar dy waith yn ieflo attaf

Idd i'w glwyfeu 'n union ffo;

Ti oftyngir, ond cair gwe ed

Pwy wyf fìanau ar fyr dro.

ç Wel ! eìlylîon, 'rych yn deupg,

Mi! 'ych chwi, 'dwyf fi ond un,

Ond o f ' ochor hyd vr otha'

Y mae Duw mewn nattur dyn.

'Doe r dlm oío» 'rwy n crechwennu,

N d vw angau ddim oud hun

Vt ffyddloniaid, er pwrpafodd
Duw i wifgo nattur dyn.

5 Cân. fy eniid, wrth ymadael
A'r carchardy tyv yli du,

Mor llawn o byfg ac ydyw'r moroedd
O hadau pob rhyw glefyd íy ;

'Lawr â'r corph i ddyfnder daçar,

'Fynu, P enaid, tu a'r nen :

Rhaid i'm llwch er maned ydyw,
Godi êtto i'r neíoedd wen.

H Y M N CCXVI.

Cwymp Eden, a Chodiad Calfaria.

3 X7 N Eden, cofiaf hynny byth,

Bendithion gollais nf y gwiith
;/

Syrthiodd fy n^horon wiw :

Ond buddugoîiaeth Caljari

Ennilíodd hon yn ol i mi,

Mi gana tra fwy' byw.

2 Ar Galfari yngwres y dydd

Y ca'wd y gwyfti mawr yn rhydj,

Trwy golli gwaed yn lif

;

*Nawr
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fNawr dim heb dalu, rhoidwyd îawn
Nes clirio llyfràu'r nef yn Hawn,
Heb ofyn dim i mi.

3 Ffydd ! d' accw'r man, a d* accw'r pren,

Yr hoeliwyd amo D'wyfog nenf

Yn wirion yn fy lle

;

Y ddraig a íigwyd gan yr un,

Can's clwyfwyd dau, congçwerodd un,

A Iesu oedd efe.

H Y M N CCXVH.
Gras yn dechrcu yn Jerufalem.

i T^ RIOD y tragwyddol Hanfod

Jf Welai'n hongian ar ypren,

Dyn a'r Duwdod ynddo'n trigo

Yn baiod grymmu lawr ei ben.

Gwelai etto fwy rhyfeddod,

Yn ei wyneb angau loes \

Hedd yn rhedeg tros Gal/aria

Fel yr afon tan y groes.

2 Er mai bychan yw ei dechreu,

Mae'n cynnyddu fyth i'r lan,

Cododd eifíws cuwch a'r fferrau,

At y gwddf daw yn y man.

Co/l ncs fraelu'n lân a'i rhydio,

Yna hi leinw'r ddaear gron

;

Llawn o byfgod mawr a bychain*

'Fengyl heddwch ydyw hon.

H Y M N CCXVIIÍ.

C R I S T yr unig lachawdwr*

t 'TT* Rofeddodd Adda pen pob dyn,

\ Teyrnafodd angau ar bob un :

Deddf fydd heb obaith, lle ni fedd

I edifeirwch^ nac i hedd.
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2 Â ffeindiwch chwi gcrubiaícî fry,

Seraphiaid ardderchocca' fy 9

Le i ddamnio pechod drwg ei ryw,

A chadw'r eoog ddyn yn fyw ?

3 A feddwch nerth, pe oll ynghyd,

I èdioádt pwys anfeidrol lid ?

P'un felly gâr druenus ddyn
Ac daw ef yn ei le fe ei hun ì

4 Rhy drwm y gwaîth ; mae pawb yn fn<£

Trwy ganol nefoedd fawr i gyd ;

'Does yfpryd gogoneddus fry 9

€)'r grym na'r carrad attem ni.

5 O ras didrai, traeni dyn
Mab Duw gymmerodd arcio ei bsn »

'Ar ffrwft o eitha'r nen y daeth,

A breichiau agored marw wnaetb.

j» Cyflawnder fwriodd Dduw tan draed^

Gan fy nnu iawn â dwyfol waed;
Ca's deimlo angau gwaetha ei glwy'*

Ond nid all Stinai ei ofyn mwy.

7 O rhyfedd waith ! ti awyr fawr*

Tro d' aml lygaid yma lawr,

Rhyfedda gyd â'r thronau fry

Y cariad mawr ar Ga/fari.

H Y M N C€XtX.
Gcgoniant Duwjin Achuliad Pechaduriaid»

1 X LAWN yW , O Dad, y nefoedd wen,

I j A'r ddaearen o'th foliant •

Mil o arwyddion bob yr awr
Sy'n canu'th fawr ogoniant.

2 Dweud mae y fer a'u troion fertb*

Dy fgil a'th nerth yn rhyfedd :

Yn Ygrifenedig ar bob awr,

Y cair dy fawr amynedd.

3 Od
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3 Ond gwel'd dy ddyfais pan y caw& 9

Ar rai fydd lawn o bechod
,

Cyfìawnder liym a gras ynghyd
Yn taro i gyd gyfarfod,

4 Sydd yn ein rhoi i foddi'n w?r

Mewn cariad pur a fyndod.

'Rangylion fry o'r blaen ni ddaeth

I weled fath ryfeddod.

5 O'th Dduwdod mawr ac yma cawn
Ryw hyfryd lawnagoriad.

Pwy fentraddweud, ddífgleiriach yw
Cyfiawnder Du w nâ'i gariad ?

é Pan torfom gyfraith bur ein Tad,
Mab yn ei waed yn dadîeu :

O'r fath ddirgelw.ch fy'n ei groes ?

Fath rin îy o'i lces a'i boenauf

7 Yn aw/ y mae ei ogoniant ef,

Yn llanw nef y nefoedc).

Llu'r nef a ddyfgodd ei enw mawr,
A'i ganu 'nawr yn gy hoedd.

H Y M N <ÎCXX.

Hiraeth am Hapufrzvydd y Nefocdd.

I /"~\N D ofer ceifio gwynfyd Ilawn,

\^/ Gwynfyd perffaith byth ni's cawn,

Nes cyrrâcdçl.at ein Prynwr pur,

A fengu ar y fancìaídd dir.

z 'Does dim o gylch yr awyr fry,

Neu ynte o ddautu'r ddaear ddu,

Dim lawenha fy enaid cun,

Neu dâl ei garu ond ef ei hun.

3 Ond teimlp ei hedd a'i fy wiol raa

Yw'r nefoedd fy ar y ddaear lás
;

A'm nefoedd fyth yn nef y nef

Fydd edrych yn ei wyneb ef.
""

4 P'am
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4 P'am faîf fy orîau draw mor bell,

Cyd O fy N'uw, a'm dinas gwe:i?
Hollted yr wvbr fry uwchben,
I nodi'm frbrddi'r nefoedd wen.

5 Fy Nuw, torr y llinynnau hyn
Sy nghadw i wrth y ciai mordynn:
Rhyw angel cryf cymmered û t

'Meftynned tu a'r nefoedd fry.
j

H Y M N CCXXI.

Prcn y Bywyd.

1 T^REN bywiol fy'n y nefoedd fawr,

J^ Ac hyd y llawr â'i gangau ;

A fFrwythaun pyngo arno'n Hawn
Yn rhad brydnhawn a borau.

2 Adar ein Duw #
dewch yma gyd

O eitha'r byd yn llawen;

Yn ei ganghennau cewch wneud nyth

Sychedwch fyth drachefn.

3 Arogl yn diferu o'r nen

Sy fyth o bren y bywyd ;

Myrr, aloes, thus, a chafia gawn,

Yn werthfawr iawn a hyfryd.

d i w E DD.
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